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Fedezetet igazoló dokumentum (kötvény)
Kötvényszám: 126 0000217
Jelen fedezetet igazoló dokumentum értelmében a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe vállalja, hogy
az esedékes biztosítási díj megfizetése ellenében biztosítási fedezetet nyújt a Biztosítottnak a felmerült károk, és
egyéb azzal összefüggő költségek vonatkozásában, az alábbiakban részletezett adatoknak és a megjelölt biztosítási
feltételeknek megfelelően.
SZERZŐDŐ NEVE:
SZERZŐDŐ CÍME:
LEVELEZÉSI CÍME:

Margittai és Társai Kft.
1112 Budapest, Péterhegyi dűlő 689.
1116 Budapest, Mezőkövesd út 3. D.ép. fsz.5.

BIZTOSÍTOTT NEVE:
BIZTOSÍTOTT CÍME:

Margittai és Társai Kft.
1112 Budapest, Péterhegyi dűlő 689.

BIZTOSÍTOTT TEVÉKENYSÉGE:

épületgépészeti kivitrelezés

KOCKÁZATVISELÉS KEZDETE:

2016.02.19 0:00 óra

KOCKÁZATVISELÉS LEJÁRTA:

határozatlan

BIZTOSÍTÁSI ÉVFORDULÓ:

minden év február 01.

ÉRTÉKELÉSI MÓD:

utánpótlási / új érték

BIZTOSÍTÁS RENDSZERE:

limitált

DÍJFIZETÉS MÓDJA:

banki átutalás

DÍJFIZETÉSI ÜTEM:

éves
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1. oldal. összesen: 3

KOMBINÁLT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
Biztosított kockázatok:
1 Általános-, szolgáltatói-, felelősségbiztosítás
(GSZK Kombinált Felelősségbiztosítási feltételek)
2 Üzemi balesetből származó felelősség biztosítás
Feltételek /Módozati jelzőkód/:
1 GSZK Kombinált felelősségbiztosítási feltételek
GSZK Kombinált felelősség biztosítási feltételek /GSZK - 001 - 2016/
- A GSZK Kombinált felelősségbiztosítási feltétel VIII/Kizárások/p. pontja nem kerül alkalmazásra
- A biztosítás fedezi a szolgáltatás közvetlen teljesítésével és tárgyaival kapcsolatos
felelősségi körre vonatkozóan a véletlen, váratlan, balesetszerűen bekövetkező károkat
2 az ATLASZ GSZK kiegészítő
Üzemi balesetből származó felelősség biztosítás feltétele /GSZK - 001 - 2016/
ALVÁLLALKOZÓK ÁLTAL OKOZOTT KÁROK FEDEZETE
A Biztosító fedezetet nyújt a Biztosított által jogszerűen igénybe vett alvállalkozó által okozott
károkból származó megtérítési igényekre, ha a magyar jog szerint a Biztosítottat kártérítési felelôsség terheli.
Amennyiben a károkozó alvállalkozó saját felelôsségbiztosítással rendelkezik, a Biztosító csak abban az esetben és csak
olyan mértékig nyújt térítést, amennyiben az alvállalkozó biztosítási szerzôdése az okozott kárt nem fedezi, függetlenül
attól, hogy azt érvényesítették, vagy sem.

Kizárások
A jelen fedezet kiterjesztés, az általános szerzôdési feltételekben felsorolt kizárásokon és mentesüléseken kívül, nem
vonatkozik az alvállalkozó munkavállalói által a munkaviszonnyal összefüggésben okozott, vagy elszenvedett, illetve arra
alapított megtérítési igényekre.
A jelen kiegészítô záradék alapján fedezett károk káreseményenkénti kártérítési limitje megegyezik az érintett
biztosítási módozat (alapbiztosítás vagy kiegészítô szolgáltatás-felelôsségbiztosítás) kártérítési limitjével, amely limit
együttesen vonatkozik a kiegészítés és az érintett felelôsségbiztosítás szerinti fedezetre.
A jelen fedezet kiterjesztés érvényességének feltétele, hogy a Biztosított érvényes általános felelôsségbiztosítással
(alapbiztosítás) és kiegészítô szolgáltatás felelôsségbiztosítással rendelkezik.
Területi hatály:

Magyarország

Biztosítot termékek:

nincs termékfelelősségi fedezet

Díjszámítás alapja (éves forgalom):

500.000 eFt

Kártérítési limit (kombináltan):

Díjtétel:

eFt/kár
10.000

eFt/év
10.000

0,98 ‰

Önrészesedés (/kár, levonásos):
10 % , de min. 100.000 Ft

Éves díj :
490.000 Ft
TELJES BIZTOSÍTÁS ÉVES DÍJA:
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490.000 Ft
2. oldal. összesen: 3

TARTAMTÓL FÜGGŐ ENGEDMÉNY
ABiztosított / Szerződő egyoldalúan vállalja, hogy jelen biztosítási szerződést annak megkötésétől számított
harmadik évfordulóig, azaz "
2019 márius 01. 24.00 órát megelőző időponttal nem mondja fel.
A Colonnade Insruance S.A. Magyarországi Fióktelepe a Biztosított / Szerződő előbbi
kötelezettségvállalása miatt
10 % tartamtól függő engedményt
ad a biztosítási szerződés éves összdíjából.
Amennyiben Biztosított / Szerződő előbbi kötelezettségvállalása ellenére a biztosítási szerződést biztosítási
évfordulóra egyoldalúan felmondja, úgy a biztosítási szerződés megszűnéséig köteles a jelen záradékban
foglalt engedmények Biztosító társaságnak történő egyösszegű visszafizetésére.
Amennyiben a biztosítási szerződés a fent megjelölt időpontot követően is hatályban marad és erről
a szerződő felek más módon nem rendelkeznek, a jelen tartamengedmény újabb 3 évre automatikusan
érvénybe lép, s érvényben marad mindaddig, míg annak módosításáról vagy megszüntetéséről
a felek meg nem állapodnak.
Fenti éves díjak a Tartamtól függő engedményt nem tartalmazzák.
A tartamengedmény annak lejártát követően automatikusan újra indul.
ENGEDMÉNNYEKKEL CSÖKKENTETT ÉVES DÍJ:

441.000 Ft

Záradékok:
- Általános Kizárás (MJK: ÁLTKIZ 001-2016)
- A biztosítási összegek ÁFÁ-t nem tartalmaznak !
A mellékletben foglalt záradékok
- az Általános Kizárás
Módozati jelzőkód: ÁLTKIZ 001 - 2016
- Kárrendezési dokumentumok záradéka
Módozati jelzőkód: KÁRDOK 001-2016
- az ATLASZ GSZK Szabályzat, valamint vonatkozó kiegészítő feltételei
Módozati jelzőkód: GSZK - 001 - 2016
a biztosítási kötvény részét képezik.
Budapest, 2016. december 20.

Colonnade Insurance S.A.
Margittai és Társai Kft._Colonnade_LI_kötvény_2016.02.19.xls
Magyarországi Fióktelepe

3. oldal. összesen: 3

