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SÜRGŐSSÉGI 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály 

ELŐ TERJESZTÉS 
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2018.  december 10-ei ülésére 

Tárgy: Javaslat vagyon-és felelősségbiztosítással kapcsolatos döntés meghozatalára 

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető 
Készítette: dr. Dékány Szilvia 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet: ajánlat 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Képviselő-testület a  66/2018. (X.04.)  számú határozatában döntött arról, hogy az 
Önkormányzat vagyon-  es  felelősségbiztosítása - kötelező feladat - ellátása érdekében  2019-2021. 
évre összesen  114.000.000 Ft  - évente  38.000.000 Ft  összegben - fedezetet biztosít. 

Az Önkormányzat jelenleg  2018.  december  31.  napjáig rendelkezik érvényes vagyon- és 
felelősségbiztosítással, amely szerződés a  2016.  évben került megkötésre.  A  következő három 
évre, a  2019-2021.  évekre vonatkozó vagyon-és felelősségbiztosítás megkötésének előkészítésére 
szolgáló közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi dokumentáció elkészítése folyamatban van, 
azonban a közbeszerzési eljárás év végéig már nem fejeződik be. Erre tekintettel a szerződéses 
partnertől - a Groupama Biztosító Zrt.-től - a szerződés meghosszabbítására irányuló 
szerződésmódosító díjkalkuláció bekérésére került sor annak érdekében, hogy a közbeszerzési 
eljárás lezárásig is rendelkezzen az Önkormányzat érvényes biztosítással.  A  módosító 
díjkalkuláció a  2019.  januártól  2019.  márciusig terjedő  3  hónapos időszakra vonatkozóan egészíti 
ki a korábbi szerződéses összeget, amely  9.474.983 Ft  többletköltséget jelent. 

A  jelenlegi biztosításhoz képest változás a hosszabbítás idejére nézve, hogy a vagyonbiztosítás 
esetén egy káreseményre a  2019.01.01-2019.03.31.  időszak alatt  7.5  MRD  Ft  a kártérítési limit. 
Ez jelenleg  8  MRD  Ft,  tehát  500  M  Ft  a különbség, amely abból adóik, hogy a biztosítók 
gyakorlata szerint saját viszontbiztosításukra hivatkozva egy évnél rövidebb biztosítási időszak 
esetében a vagyonbiztosítás kártérítési limitet  7.5  MRD Ft-ban szokták maximalizálni. 

A  másik változás, hogy az idén aktualizált telephelyi részletező, felelősségbiztosítás esetében 
pedig az aktuális árbevétel, alkalmazotti létszámok  es  bérköltségek szerint készült el az ajánlat a 
módosításra. 

Az ajánlat egyebekben nem tartalmaz változást a jelenlegi feltételekhez képest, vagyis a 
fentiekben említett kártérítési limiten kívül minden más limit, önrészesedés és a fedezetek 
díjtétele ugyanannyi Az ajánlat jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

A  fentiek alapján javasolom a Groupama Biztosító Zrt. által adott módosító díjkalkuláció 
elfogadását. 

II. A  beterjesztés indoka 

Az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban a döntés meghozatalára a Tisztelt Bizottság 
jogosult. 





z 
dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja annak biztosítása, hogy a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat rendelkezzen folyamatos érvényes vagyon- és felelősségbiztosítással. 

A  szerződésmódosító díjkalkuláció szerint a három hónapos időszakra vonatkozóan a biztosítási 
díj bruttó  9.474.983 Ft. A  pénzügyi fedezet a  66/2018. (X.04.)  képviselő-testületi határozat 
foglaltaknak megfelelően előzetes kötelezettségvállalás alapján biztosított. 

IV. Jogszabályi környezet 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-
testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (X1.06.)  önkormányzati 
rendelet  7.  mellékletének  1.1.3  pontján alapul, amely szerint a Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottság dönt beszerzési ügyekben az eredmény megállapításáról, bármely önkormányzati 
szerződés megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről. 

Mindezek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Városgazdálkodási is Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a  Budapest  Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Groupama Biztosító Zrt. között fennálló vagyon- és fele-
lősségbiztosítási szerződés módosítására a Groupama Biztosító Zrt. által adott módosító díjkalku-
lációt. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  december  10. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzété-
tel módjára: honlapon 

Budapest, 2018.  december  07. 

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 

LEÍRTA: DR.  DÉICÁNY SZILVIA 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IG NYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 4- 6-6  ("( • ( ) 
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Bizlosító: 
Székhely: 
Cégjegyzékszám: 
Cégbíróság: 

Telecenter: 
Internet cfm: 
Levelcím: 

Szerzlidéskezelö egység: 

Cégnév: 
Vällalkozás 
Adószám: 
Székhely: 
Levelezesi cím: 
További biztosítottak: 

Kocicázatvisetés kezdete: 
Biztosítás tartama: 
Módosítás hatálybalépése: 
Kockázatviseles vége: 
Btztosítási időszak: 
Biztosítási évforduló: 
DIjitzetés gyakorlsága  es  módja: 
Kockázatviseles helye: 

Biztosító 

COVERITAS Biztosítási Alkusz  es  Tanácsadó Kft. 
Gyöngyösi SzaboIcs 

Kocklzatelbiredel Vállansl Iroda (KEVI) 
1146 Budapest,  Erzsébet királyné úlja  1/C 
Parades 
E-mall: 
Didum: 2018,11.30 
Alanlat ma: HÜGB921  181212 1212 

Tisztelt Gyöngyösi Szabolcs I 

Köszönettel vettük felkérését, hogy a  Budapest  Föväros VIII. ker. Józsefvárosi Onkormányzat részére a jelenleg Is érvényes 
519/856705090  kötvényszámú szerződés módosítására előzetes díjkalkulációt dolgozzunk ki. 
Az alábbi dijkalkulació tájékoztató jellegű, nem mlnősül Társaságunk ältal tett ajánlatnak, annak tartalmät kockázatelbfralásunk  Boren 
módosíthatjuk. 

Az elvégzett igényfelmérés  swan  megadott informaciók alapján az alábbi díjkalkulacióban részletezett biztosítási termék(ekjet 
javasouuk az Önök részére. 

Kérjük, ellenörizze, hogy jelen dIjkalkuleciónk az Ön ältal igényelt fedezeteket, szolgáltatásokat tartalmazza-e. 
Jelen dijkalkulaciónk el nem boatlese esetén a jelenleg is érvényes szerzódes valtozatlan feltételekkel továbbra is érvenben marad. 

SZERZÓDESMÓDOSITO DIJKALKULACIÖ 

szerzödösszám: 6191856705090 

ÁLTALÁNOS ADATOK 

Blztosnott  tevékenység: 
Tenet] hately: 

Groupama Biztosító Zrt. 
1148 Budapest,  Erzsebet királyné útja  1/C. 
Cg.  01-10-041071 
Fővárosi Törvényszek Gegbírósága 

+36 1 467 3500 
www.groupama.hu 
1380 Budapest, Pf. 1049 

580112  - Közporli Uzleti Igazgatóság 

Budapest  Főváros VIII. ker. Józsefvárosi önkormányzat 
költségvetési 
15735715-2-42 
1082 Budapest, Baron u. 63-67 
1082 Budapest,  Baross  u. 63-67 
Budapest  F6väros VIII. ker. Józsetvárosi önkormányzat Intézményel 

2016.07.01 00:00  óra 
határozott,  30  hónap 
2019.01.01 00100  óra 
2019.03.31 24:00  óra 
1  év 
minden év január  01. 00:00  óra 
féléves, atutalással 
I./A; IJB; IJC;  !JD; 1./E;  I./F; I./G; számú mellékletek szerint 
Mobil  eszközök tekintetében Magyarország 
Terfigyelö kamenarendszer tekinteteben VIII. ker. szabadban  es  épületen belul 
Blztosító eltekint a vagyontergyak a magatlottakmal reszletesebb tételes adatközlésétől. 
Onkormányzatl 
- vagyonbiztosítások esetében a telephely, mint kockázatviselés helye 
- felelösségbíztosítások esetében Magyarország 
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Artmód 

Új érték 
új értek 
új érték 
Új érték 
Új  erg* 
Új érték 
új érték 

Artmód 
Új érték 

Bind. (Ft) 

23 882 190 000 
256 213 379 

1 365 960 000 
796 819 000 
313 545 000 

36 000 
42 000 000 
6 650 000 

2 000 000 000 
200 000 000 

50 000 000  
28 913 413 379 

Bizt.ö. (Ft) 
31 916 123 800 
2 000 000 000 

50 000 000 
33 966 123 800 

A  szerzödés a következő biztosításokat záradékokat tartalmazza: 
- Vagyonbiztosles Általános Szerződési Feltételei (VÁSZF) 
-  G9519  jel'] Általános Vállalkozói Vagyonbiztosítás (AVV)— Tűz  As  kiegészitó 

kockázatok biztosításának feltételei: 
- Tűzbiztosítás Különös Feltétele 
- Elektromos áram okozta tűz biztosításának klegészkó feltételei 
- Villámcsapás másodlagos halása miatti károk biztosításénak kiegészítő feltételei 
- Vezetékes vízkár biztosItásának kiegészítő feltételei 
- Technológiai csővezetékek biztosításának kiegészle feltételei 
- Tűzoltó berendezés kilyukadása  mien  károk biztosllásnak kiegészítő feltételei 
-  Mbar  miatti károk biztositásának kiegészítő feltételei 
- Felhőszakadás miatti károk biztositásának klegészliö feltételei 
- Jégverés miatti károk biztosításának kiegészítő feltélaiel 
- Hönyomás miatti károk biztosításának kiegészle feltételel 
- Árvíz  meal  károk biztosításának klegészító feltételei 
- Földrengés miatti károk biztosításának kiegészitti  teetotal 
- Szikla-, kő- és földomlás, földcsuszamlás ás ismeretlen  Dreg  beomlása 

misfit  károk biztosításának kiegészítő feltételei 
- JärmOvek ütközése miatti kórok biztosItásának kiegészítő feltételei 
- Füst  es  hö miatti károk blztositásának kiegészítő feltételei 
- Idegen tárgyak radölése miatti károk biztosításának klegészitó feltételei 
- Üvegtörés biztoallastinak kiegészle feltételei 
- Betöréses lopás, rablás  es  küldöttrablás bizlosItásának klegészle feltételei 

(védelmi elölrások: VAD záradék) 
- GB227 jelű Elektromos Berendezések  As  Számítógépek BtztosItásának Biztosítási Feltételei 
- Vállalkozások FelelösségbizilosItasának Általános SzerződésIFeltételel  (VF  ÁSZF) 
- Tevékenységi FelelösségbiztosItás különös szerződési feltételei (TVFB) 
- Munkáltatói Felelösségbiztosítás különös szerzödésIfeltételei (MFB) 
- Terrnéktelelösség-biztosítás kiegészítő szerződési feltételei 
- Szolgáltatók Felelösségbiztositásnak Különös SzerződésIfeltetelel 
- Ingatlanbérlői Felelésségi Záradék 
- Ingatlanberbeadól Felelősségi Záradék 
- OnkJormányzat Polgármesteri Hivatala Közilsztségvlselölnek FelelösségbtztosItása 
- Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás 

VAGYONBIZTOSITÁSOK 

razairroshles 
Blztosgott vagyontárgyak: 
I.Vagyoncsoport, önkormányzati Intézmények: 
Saját tulajdon: 
Épületek, építmények, bölcsödék, óvodák, iskolák 
belső udvarain telepített, szabadtéri eszközök 
Szabadban tárolt játszótéri eszközök 
Gépek, berendezések, felszerelések 
Számítástechnikai eszközök 
Készletek , egyéb vagyontárgyak 
Hangszerek 
Orvosi eszközök 
Készpénz, értéktárolókban 
Előgondoskodás épületre, 
Előgondoskodás minden, az I. vagyoncsoportba sorolt ingóságokra 
Mellékköltségek 
Saját tulajdon összesen: 

II.Vagyoncsoport, önkormányzati tulajdonú lakások: 
100%-os önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek 
Előgondoskodás épületre 
Mellékköltségek 
Saját tulajdon összesen: 

I. és II. vagyoncsoport mindösszesen: 62 879 537 179 

Kártérítési  Unlit  az alap  as  klegészit6 kockázatokra: 7 600 000  ;Ft/Raney 
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Biztosított kockázatok: 

Alap Tűz, robbanás, villámcsapás, személyzet által Irányított légi jármű, azok 
részeinek vagy rakományának ütközése vagy lezuhanása (FLEXA) 

Kiegészitó biztosítások Elektromos áram okozta  UM  miatti károk 
Villámcsapás másodlagos hatása miatti károk 
Vezetékes vízkár miatti károk 
Technológiai csővezeték  tease  miatti károk 
Tűzoltó berendezés Idlyukadása miatti kórok 
Vihar mlattl károk 
Felhőszakadás miatti károk 
Jégverés miatti károk 
Hönyomás miatti károk 
Szilda-. Kő ás földomlás, röldraaanmiás, ismereten üreg beomlása  rate  károk 
Járművek ütközése miatti károk 
Füst  as  M  mien'  károk 
Idegen tárgyak rádölése miatti károk 
Arvlz miatti károk 
Földrengés miatti károk 

Záradékok: vita  Maid*  Munkavállalók ős hivatalos látogatók használati tárgyalnak biztosítása 

Kártérítési limit: 
Elektr. áramingadozásából, és/vagy tülfesz.-böl eredő károk 
Elektromos berendezésekben keletkezett tűzkárok 
BlztosItási esemény következtében károsodott/szennyezödött könyvek, 
dokumentumok, hivatalos iratok helyreállítása, tisztltása és/vagy szárítási költsége 

5 000 000 ,-Feittlöv 
5 000 000 s•Fültúriév 

$ 000 000 ‚-Ft/kár/év 

önnészesedós (Ft/kar, levonásos): 
- az I. és II, vagyoncsoport viharkáraira 20,000,-Ft 
- az I.  es  II. vagyoncsoport egyéb káralra  10,000,-Ft 

OVEGBIZTOSITÁS I. ós II. vagyoncsoportra együttesen 
Biztosított vagyontárgyak: 

Minden Ovegtfpusra mérettöl függeteln01 

Biztosított kockázatok: 
Üvegtörés 

Ónrészesedés: g-Ft 

Éves  di) (Ft): 
Dutétel 0,420 26 409 406 

Tartamdg 2019.01.01-WI 03.31.1g 6 602 351 

Limit 4 000 000 ,-Ftikátlév 

Byes  díj  (FL): 
(*Stet% 90  

Tartamdg  2019.01.0146103.31-Ig 
360 000 
90 000 

BETORESES LOMB-  ES  RABLASBIZTOSITAS 
Vonatkozó vádelml elölrás: veo záradék 

Blztoskott vagyontárgyak: 
Saját tulajdorr. 

Gépek, berendezések, felszerelések 
Számítástechnikai eszközök 
Készletek egyéb vagyontárgyak 
Hangszerek 
Orvosi eszközök 
Készpénz értéktárolókban 
Saját tulajdon összesen: 

Ertmád 
Új érték 
Új érték 
Új érték 
Új érték 
Új érték 

Blatt. (Ft) 
1 365 960 000 

796 819 000 
313 545 000 

36 000 
42 000 000 
6 650 000 

2 525 010 000 

Készpénztárolási előírás: MABISZ által minösltett értéktároltban, a minősítés alapján meghatározott értékhatárig, 

Biztosított kockázatok: 
Betöréses  lopes,  rablás, vandalizmus 

KárterlbSsi limit: 
Betöréses  boas-  és rablásra első kockázatra: 50 009  IWO ‚-Ft/kár/év 
Küldöttrablásra: 500 000  ,-FtIkádév 
Szándékos rongálásra: 1 000 000,-Ft/kár  6s 3 000 000,-Ft/év 
Intézmények belső udvarain található szabadban lévő 
vagyontárgyak, szabadban lévő játszótéri eszközök, 
szabadban lévő emlékmOvek, emléktáblák, szobrok, diszkutak, 
feszületek és szökőkutak szándékos rongálása 1 000 000,-Ft/kár és  3 000 000,-Ft/év 
Betöréses lopás esetén a kártérités1 limit minlmális 
mechanikai védelem megléte esetén: 5 000  000,-Ftfier ős  10 000 000,-Ft/év 

önrészesedés (Ft/Ur, IevonSsos); 
- általánosan 10,000,-Ft 

Éves clij  (Ft): 
Dijtötal  "to 0,65 

Tartamdíj 201901.01-tól  03.31-1g 
1 388 756 

347 189 
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ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK  ALL RISKS  VAGYONBIZTOSITAS 
M. vagyoncsoport 

Biztosított vagyontárgyak  es  kockázatok az alábbi feltételek szerint: 
A. Gépblztositás 

Blztositott vagyontárgyak: Eamód Bizt.ö. (Ft) 
Parkolójegy kiadó automata Új érték 410 400 000 
Térfigyelő kamera rendszer Új érték 221 394 162 
Mobiltelefon készülékek új érték 6 730 727 
Mellékköltségek 

 

5 000 000 
BERENDF#SEK ÖSSZESEN: 

 

643 524 889 

A  biztosított vagyontárgyakban vagy azok részeiben a blztositási időszak alatt előre nem látható, balesetszerű, hirtelen 
As  váratlan események miatt bekövetkező olyan kár, melynek oka nem esik a biztosítási feltételekben meghatározott 
kizárások alá,  es  amely eseményekre vonatkozóan a biztosító a biztosítási szerződésben (ajánlatban) foglaltak szerint nem 
zárta ki a kockázatviselésl kötelezettséget  es  amely esemény javítást vagy pótlást, helyreállítást tesz szükségessé. 

A  biztosító kockázatviselése kiterjed különösen az alábbiakban felsorolt,  de  nem korlátozva az alábbi kockázatokra: 
tűz, elemi kér, perzselődés,  I-0  hatására történő zsugorodás, füst, korom, villámcsapás, villámcsapás másodlagos hatása, 
robbanás, ärviz, vihar, elöntés, bármllyen  viz  vagy nedvesség hatásal; betöréses lopás, rablás, elektromos energia közvetlen 
hatásai (rövidzárlat, földzárlat, átívelés, átütés, áramerősség túlzott megnövekedése, túlfeszültség); külső események 
mechanikus hatásai geesés, ütközés, lökés, Idegen tárgyak akadályozása). Továbbá kezelési hiba, ügyetlenség, 
gondatlanság, szándékos rongálás, vandalizmus, vagy szabotázs. 

A  biztosítási fedezet a térfigyelő kamerarendszer esetében kiterjed a lopás kockázatra Is. 

Kart/SW(1M limit vandallzmus esetén: 5 000 000,-Ft/kár  as 10 000 000,-Ft/év 

Kártérítési limit  Wigs  károk esetén: 10 000 000,-Ftfév 

Önrészesedés (Ft/kár,  'overtimes) Ill.  vagyonceoportra Eves  dlj  (Ft): 
- általánosan 10%, de min. 20.000,-Ft. Métel % 5,10 3 925 502 

Tartamdlj  2019.01.01-WI 03.31-Ig 981 375 

Egyedi záradékok vagyonblztoskas vonatkozásában 

1. Jelen záradék értelmében a szerződés szabályzatának, egyéb feltételeinek kizárásainak  es  záradékainak változatlan 
érvényben hagyása mellett az alulbiztosított és/vagy bruttó nyllvántartási értéken biztosított épületek kárai esetén a biztosító 
a Biztosítottak erre irányuló kérésére eltekint az arányos kártérltéstöl. 
Ebben  az esetben az egy káreseményre vonatkozó összevont (az épületkárra vonatkozó biztosított költségeket is tartalmazó) 
kártérítési összeg - a maradványok valamint az önrészesedés levonásával - nem haladhatja meg az  50.000.000  Ft-ot. 
(a jelen  es 2.  pont szerinti kártérítési összeg összevontan kerül alkalmazásra, a maximális kártérítési összeg a  Olen Ps  a 
2.  pontra összevontan sem haladhatja meg az  50.000.000  Ft-ot), 

2. Gépek, berendezések, készletek, egyéb biztosított vagyontárgyak esetében, káreseménykor az alábbi záradék kerül 
atkalmazásra: 
A  biztosIto a részkárokat új értéken téríti meg. Alulbiztosítás esetén jelen záradék alkalmazása során az egy káreseményre 
vonatkozó (a Gépekre, berendezésekre, készletekre, egyéb biztositott vagyontárgyakra vonatkozó biztosított költségeket is 
tartalmazó) kártérítés1 összeg a maradványok valamint az önrészesedés levonásával - nem haladhatja meg az 
50.000.000  Ft-ot. (az  1. es  a jelen pont szerinti kártérítési összeg összevontan kerül alkalmazásra, a maximális kártérítési 
összeg az  1. as  a jelen pontra összevontan sem haladhatja meg az  50.000.000  Ft-ot). 

3. Ingatlanok tekintetében a felújításokra  es  beruházásokra (bérlemények esetében Is), a biztosítási időszak alatt beszerzett 
tárgyi eszközötee (számítógépekre  es  elektronikus berendezésekre Is) ahhoz, hogy biztositási fedezetbe kerülhessenek 
‚előgondoskodás" biztosítása kerül alkalmazásra (külön bejelentés nélkt11). 

Az előgondoskodás a következők miatti a biztosítási időszak alatt bekövetkezett értékemelkedésre vonatkozik: 
- épületek, építmények esetében az újonnan épült, beszerzett részekre, hozzáépítésekre, helyreállításokra, felújItCtsokra. 

A  nem megfelelő felértékelést  as  a biztosításba véletlenül fel nem vett épületeket fedezi. Tárgyi eszközök (valamennyi 
biztosított vagyoncsoport esetében, pl. számítástechnikai eszközök; ügyvitall kommunikációs berendezések; egyéb 
berendezések felszerelések; egyéb tárgyi eszközök, készletek) esetén az új beszerzésekre, helyreállításokra, 
felújltásokra, cserékre, valamint a bérelt, kölcsönvett vagyontárgyakra.  A  nem megfelelő felértékelést és a biztosításba 
véletlenül fel nem vett tárgyi eszközöket fedezi. 
Az elégondoskodási biztosítási összeg a fentieken  WIN  alulblztesttottság kiegyenlítésére Is szolgál olyan módon, hogy 
kár esetén azon tételek biztosítási összegeire oszlik fel, amelyekre vonatkozóan a biztosítás érvényes, és amelyeknél 
alulbiztosítottság áll fenn.  A  felosztás az egyes tételeknél fennálló aluibiztosItottság arányában történik. 

4. Bagatell károk: a  100,000 Ft  alatti károk rendezése szemle nélkül  es  árajánlat vagy számla ellenében történik, amennyiben a 
jogalap ilyen módon Is tisztázható. 

5. Vizcsötörés kiterjesztés: biztosItási eseménynek tekintendő az a vizcsötörésből eredő kár is, amely a biztosított helyiségen 
klvül, az épület más részében következik be.  A  biztosító megterlti az épületen kívül,  de  a telephelyen belül bekövetkezett 
vezetékes vizkárt.  A  biztositó megtériti továbbá a meghibásodott csőszakasz feltárási  es  cseréjének — Ideértve az 
anyagköltségeket is- a költségét  2.000.000 Ft  kár / év limit erejéig. 
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6. A  blztositómegtéral a biztosított helyiségen belüli ás kívüli gáz  es  egyéb vezeték/csőtörés során okozott károkat, valamint 
magában a meghibásodott vezeték/csőszakasz feltárási  es  cseréjének — ideértve az anyagköltségeket is — 
a költségét  2.000.000 Ft  kár t év limit erejéig. 

7. "(Ozer  nélküli füst-és korortiszennyeződés:  A  biztositó megtenti a biztosított vagyontárgyakban keletkezett tűzkár nélküli 
füst-  es  koromszennyeződéses károkat. 

B.  Elektromos áram okozta tözkárok:  A  biztosító megtéríti a biztosított vagyontárgyakban keletkezett elektromos áram okozta 
tűzkárokat. 

9. Duguláskárok fedezete:  A  biztosító megtárill a biztosított vagyontárgyakban a csővezetékek dugulása során okozott károkat. 
A  biztosító megtörlti magában a dugulás elhárításával összefüggő költségeket Is  2.000.000 Ft  kart év limit erejéig —abban 
az esetben is, amennyiben a dugulás nem okozott kárt valamely biztosított vagyontárgyban. 

10.Szándékos rongálás/vandalizmus fedezet:  A  biztosítási fedezet kiterjed a vandalizmussal okozott káreseményekre 
Vandalizmus (rosszindulató rongálás) alatta biztosított vagyontárgyak mindennemű, előre megfontolt szándékú, közvetlen 
károsítását vagy megsemmisítését kell érteni.  A  biztosítási fedezet kitened az épülettartozékokra is attól függetlenül, hogy 
azok  hol  helyezkednek el.  A  vandalizmus biztosítási esemény megvalósulásának nem feltétele a lezárt helyiségbe való 
bejutás vagy annak kísértete, a betöréses  lopes  kísérlete vagy elkövetése 

11.Vezetékes vízkár vagy felhőszakadás esetén a biztosító megtériti a talajszint alatti helyiségekben lévő, illetve tárolt 
vagyontárgyakban keletkezett károkat is  2.000.000 Ft  kárt  áv  limit erejéig.  A  biztosított vagyontárgyakat a helyiség 
padozatától legalább  15 cm  magasságban kell tárolni. 

12.A  biztosItó megtöriti a vihar során kldölt fák  es  gallyak vágási  As  elszellités1 költségeit a kővetkező limit erejéig. 
Kártérítési limit  1.000.000 Kerley 

13.Vezetékes vlzkár esetén a biztosító megtéríti az elfolyt vlz értékét  1.000.000 Ft  kár év limit erejéig. 

14.A  biztoslló megtörld a telephelyen belül létesített tűzoltó rendszer(ek)  (sprinkler,  Illetve önálló tüzivízhélózat) törése, 
repedése vagy rendellenes működése miatti vlzkláramlás által a biztosnott vagyontárgyakban keletkezett kärokat. 

FELELÖSSBOBIZTOSITÁSOK 

Dijalap:  Ewes  nettó árbevétel (eFt): 32 312 613 AJkalmazotti létszám (fő): .1184 
állami támogatás (eFt): 13 452 250 Közroglalkozlatottak száma (M): 33 
egyéb bevétel (eFt): 18 880 363 Kradmányozási jogkörrel rendelkezők (fő): 52 
eves bruttó bérköltség (eFt): 5 889 082 

  

Közfogl.-ban résztv. éves br. barkölts. (eFt): 25 652 

  

KOMBINÁLT FELELÖSSÉGBIZTOSITÁS 

   

Biztosított kockázatok: 

1. Tevékenységi felelösségbiztosítás 
2. Munkáltatói felelősségbiztosítás 
3. Ingatlanbérbeadói felelösságbizlosítás 
4. Ingatlanbentól felelösségbiztosítás 

Szolgáltatói felelősségbiztosítás 
6. önktormänyzat Polgármesteri Hivatala Közösztségviselölnek Felösségbiztositása 
7. Az Önkormányzati vagyon, valamint az Önkormányzat által kezelt idegen tulajdonú vagyon 

üzemeltetéséböl eredő  3.  személyeknek  es  a szerződéses jogviszonyban állóknak okozott károk 
felelősségbiztosítása 

8. Közútkezelői minőségben okozott karok személyi sénítéses  As  dologi károk felelősségbiztosítása 
9. Sorfák, parkfenntartói minőségben okozott személyi sérüléses  es  dologi károk felelősségbiztosítása 
10. Az önkormányzat  anal  kezelt  As  fenntartott utak kezelése, tisztítása, síkosság mentesítése során, 

• vagy azzal összefüggésében keletkezett károk felelősségbiztosítása, amely  kneed  a szerződéses 
es 3.  személyeknek okozott káraira is. 

11. Az önkormányzat által kezelt  es  fenntartott parkok működtetése során, vagy azzal összefüggésben 
keletkezett károk felelösségbiztositása, amely kiterjed a fűkaszálás során a szerződéses 
és  3.  személyeknek okozott káraira is. 

12. Oktatási, nevelési, gyermekellátási tevékenység során okozott károk felelösségbiztositása, 
amely kiterjed az önkormányzat, vagy önkormányzati dolgozók felróható magatartásából, mulasztásából eredő, 
tanulóknak okozott személyi sérüléses vagy dologi károkra, a tanulók által egymásnak okozott személyi 
sérüléses ás dologi káraira, valamint a tanulók az önkormányzatnak okozott személyi sérüléses ős dologi 
käraira.  A  felelősségbiztosítás kiterjed továbbá a tanulók által a Szerződéses és  3.  személyeknek okozott 
káraira is 

13. Termékfelelősség biztosítás, amely kiterjed az Önkormányzati Intézmények saját üzemeltetésű konyháiban 
előállított élelmiszerek, étet/Ital által okozott személyi sérüléses  es  dologi károkra, valamint az önkormányzati 
intézményekben fogyasztott,  de  beszállítótól érkezett élelmiszerek, étel/Ital által okozott személyi sérüléses és 
dologl károkra.  A  termékfelelősség biztosítás kiterjed továbbá az Önkormányzati intézményekben árusltott 
élelmiszerek, étel/ital által okozott személyi  settees  és dologi károkra is.  A  termékfelelősség biztosítás 
kiterjed az ellátottaknak, tanulóknak,  3.  személyeknek és szerződéses jogviszonyban állóknak okozott káraira is. 

14. Rendezvényszeivez6lfelelösságbiztositás 
15. Munkagépek, munkagépként használt gépjárművek által okozott károk felelósségblztosítása 

Kiterjed a biztosítási fedezet azon károkra, melyeket munkagéppel, targoncával, daruval, vagy munkagépként használt 
gépjárművel — a forgalomban való részvétel nélkül—munkavégzés során okoznak. 

Munkagép: a közúti forgalomban időszakosan részt vevő olyan önjáró vagy vontatott  Op,  amely nem szállítás vagy vontatás, 
hanem egyéb munkavégzés céljából készült. 
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Záradék az önkormányzat  es  Intézményei vonatkozásában 
- Retroaktiv fedezet.  A  biztosítási fedezet kiterjed a szerződés kockázatviselés kezdő napját megelőző  1  évben 

okozott  es  a jelen szerződés kezdetét megelőzően bekövetkezett előzmény biztosítónál nem bejelentett károkra Is. 
-  A  biztosítás bejelentési  es  kártéritési hatálya kiterjed a biztosítás hatálya alatt történt,  de  a kiterjesztett 

bejelentési időszak alatt bejelentett károkra. Kiterjesztett bejelentési időszak a biztosítás megszOnesét követő  1  Av. 
- Az ingatianbénői  es  ingatianberbeadói felelösségbiztositás kiterjed a nem üzleti célokra kiadott ingatlanok 

esetében bekövetkező bérlői ás bérbeadói felelősségi károkra, valamint biztosítási fedezetet nyújt az épületen 
belüli  feel,  vIzmelegítési rendszerek, valamint  viz  ás csatorna vezeték rendszerek törése, repedése miatti 
felelősségi károkra is. 

Kártérítési limit: valamennyi kockázatokra együttesen 
E Ft/kár 
60 000 

E Ft/év 
60 000 

Szublimit: Közútkezelői minőségben okozott károk 5 000 6 000 
- Sorfák, parldenntartói minőségben okozott károk 5 000 5 000 
- Önk. Polgárrn..Hiv. Köztisztségv. Felösségblztositása 10 000 60 000 
- Munkáttatól felelősségbiztosítás 10 000 20 000 
- Közfoglalkoztatottak által okozott károk 5 000 10 000 
- Termékfelelősség biztosítás .5000 10 000 
- Oktatási, nevelésl, gyermekellátási tevékenység során 

okozott károk felelőssögblztositása 5 000 10 000 
• Az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből eredő károk 6 000 10 000 
• Az Önkormányzat által kezelt ás fenntartott utak kezelése, 

  

Usztítása, síkosság mentesítése során 
okozott károk felelősségbiztosítása 6 000 5 002 

• Az Önkormányzat által kezelt  es  fenntartott parkok 
működtetése során okozott károk 
felelősségbiztosítása 6 000 5000 

- Rendezvényszervezői felelősségbtztositás 5 000 10 000 
- Munkagépek, munkagépként használt gépj. által ok. károk 6 000 5 000 

A  felelösségblztosításl fedezetet kiterjed az összes, az adatközlőben szereplő saját  es bereft  ingatlant használó, üzemeltető, 
illetve tevékenységet folytató Önkormányzati intézményre. 

Területi  natty: Magyarország 

Önrészesedés ( Ft/kar, tevonásos 
-dologi károk esetén,  10%-a, de min. 10,000,-Ft 
- személysérüléses károk esetében  0,-Ft. 

Ayes  díj  (Ft): 
Mete' %. 0,180 5 818 270 

Tartamdíj  2019.01.01-MI  03.31-ig 1 464 065 

              

Tartamdíjak mind összesen 201941.01-tól  2019.03.31-en: 

 

9 474 983 

     

EGYÉB 

    

Költségtérités: 
A  biztosítási eseménnyel okozati összefüggésben lévő kárenyhítési,  mantas',  bontási, taker:bast költségek, az ideiglenes 
helyreállítás Indokolt költségei, közmű, közüzem, közút helyreállítása, valamint a kárenyhítés indokoltan felmerülő költségei 
abban az esetben Is, amennyiben azok nem vezettek eredményre. 

Évközl módositásra vonatkozó záradék: 
Évközben történő módosltäsok esetében a vagyonértékek változásakor változatlan dlitétel mellett a biztosítási összeg 
arányában változik a biztosítási 

Kárrendezési záradék: 

1 Vagyonkár esetén a jogalap tisztázása után a Biztosított kérésére kárelőleg kerül kifizetésre a Biztosítottak számára, 
50.000.000,- Ft  várható kártérítési összeg erejéig, függetlenül a káresemény fajtájától a jogalap tisztázását követő  5  napon 
belül. Ennek mértéke a várható kártérítési összeg  50%-a. 
A  kárkifizetéssel egy időben a Biztosító írásbeli értesítést küld a Biztosítottak  es  megbizottja részére a kár lezárásáról. 
A  kárlezáró levélben minden esetben indoklást  es  kárszámitást  ad  a Biztosító a kifizetett kártérítési összegről. Amennyiben 
a Biztosítottak vitatják a kárlezáró levélben foglaltakat, vagy egyébként nem fogadják el a Biztosító általi térítés összegét, 
a kárlezáró  level  kézhezvételeitől, vagy a vitatott térítés kifizetésétől a biztosítás hatálya alatt bármikor kértietlk a kárügy 
felülvizsgálatát  es  a biztosítóval  veto  személyes egyeztetést mindannyiszor míg erre a biztosított igényt tart. Az egyeztetésen 
a Biztosító minden egyes esetben köteles részt venni. 
A  Biztositó köteles a szerződés hatálya alatt bármikor kárstallszükát szolgáltatni az alábbiak szerint: 
- Bejelentett károk: káresemény ideje, helye, biztosItási esemény megnevezése, károsult neve 
- Lerendezett károk: kifizetés Ideje, kártérítés nagysága, utalás iránya 
- Elutasitott károk: indoklás 
Függő károk: indoklás 
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2.  Kárrendezési idő záradék: 
A  kárrendezési Idő két Időszak összege, az ela6 időszak a kár bejelentésétől a kárfelmérésen keresztül a biztosító  aka! 
agyfél részére megküldött  level  időpontjáig tart, melyben értesíti az ügyfelet a karrendezéshez szükséges dokumentumokról. 
A  második időszakasz az összes szükséges dokumentum biztosítóhoz történt beérkezésétől a kár kilizetésélg tart. 
Az ajánlatban a kárrendezési időként a fenti két Időszak összegét egész napokban adjuk meg. 

A  kikrendezési Idő:  3  munkanap  +3  munkanap =  8  munkanap. 

A  biztosító adatkezelési nyilvántartási száma:  59292-59318/2012. 

Biztositás közvetítő: Covergas Kft. 

Budapes GROWAIIMAZTOSITÓ zttt 

roupama Budapest  Fővdt135 VIII. ker. Józsefvárosi önkormányzat 

10875 

Kockázateltúráldel  és  Vädelfts' bode (KW) 
1146 Budapest,  Erzsébet  kirelyné  útja  1/C 
Telefon:  +38 1 462 38T5 — Fax: +36 1 462 3991 — Web: vowidroupame.hu 
flat*, =Acme 1146 (lucent 5u61,4t ler411m6  ejt  oo-Fterosi T6N46Y414kC49biesilia 
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