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Építés- és szerelésbiztosítási (C.A.R.) adatlap
Generali Biztosító Zrt. • Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888 • Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333 • generali.hu

Az adatlaphoz kérjük mellékelni a műszaki leírást és a jellemző rajzokat (helyszínrajz, metszetrajzok)!
Szerződő/biztosított adatai
(kizárólag fogyasztónak nem minősülő személy, vagy szervezet lehet!)

Szerződés azonosító adatai
Ügyfélszám:

Név:
Székhely:
Külföldi szervezet esetén magyarországi ﬁóktelep cím (amennyiben rendelkezik ilyennel):
Biztosításközvetítő adatai
Név:
Levelezési cím:
Adószám:

Telefonszám:

JUST kód:

E-mail cím:
Kapcsolattartó neve:

Telefonszám:

Kapcsolattartó telefonszáma:
Adatlapot kitöltő személy és cég neve:

E-mail cím:

Mióta működik a cég:

Felügyeleti regisztrációs szám:

Van-e a társaságunknál biztosítása:

igen

nem

Rendelkezik-e megfelelő tapasztalattal az
ilyen típusú építkezések, illetve építési módok területén:

igen

nem

Szerződő milyen minőségben vesz részt a projektben:
megrendelő/építtető
fővállalkozó

Szervezeti egység kód:

generálkivitelező
alvállalkozó

Kockázatviselés adatai
Építési munkák kezdete:

Megrendelő/Építtető
Név:

Építési munkák befejezése:

Székhely:
Ezen belül próbaüzem időtartama:
Fővállalkozó, Generálkivitelező
Név:
Székhely:

Alvállalkozók
Név:
Székhely:
Általuk végzett munkák:
Név:
Székhely:
Általuk végzett munkák:
Név:
Székhely:
Általuk végzett munkák:

Nysz.: 18933

Mérnök/mérnökszakértő
Név:
Székhely:

óra

nap

hét

Szavatossági időszak:
hónap

Csak főbb munkafolyamatokat végző alvállalkozókat kérjük megadni!
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Építkezés megnevezése, a projekt rövid leírása

Alvállalkozók által végzett munkák aránya:

%

Projekt készültségi foka:

%

Bontást tartalmaz-e a projekt, ha igen, akkor aránya a teljes projekten belül?

igen

nem

Az építési munkák alatt szerződő és alvállalkozói mellett más cégek/személyek dolgoznak-e munkaterületen?

Arány:

%

igen

nem

Építkezés helyszíne és jellege
Helyszín:
Irányítószáma:
Zöldmezős/új beruházás

Új létesítmény, vagy új épületben történő építés

Beépített terület/lakott terület

Meglévő épületben történő építés esetén:

üzemmenet nélkül

Ipari park/iparterület

üzemmenet mellett

Az építési munkával érintett meglévő épületek rövid bemutatása:

Biztosítási összegek/díjszámítási alap meghatározása

Kérjük a biztosítani kívánt vagyontárgyak értékét megadni!

I. fejezet szerinti vagyonbiztosítási összegek

Összeg

0 Ft

1. A projekt teljes nettó vállalási összege (1.a. + 1.b.):
1.a) Vállalási összeg (nettó)

Ft

1.b) Építtető által rendelkezésre bocsátott anyagok és részegységek a vállalási összegen felül (nettó):

Ft

0 Ft

2. Biztosítható többletköltségek [2.a) + 2.b) + 2.c)]
2.a) Káreseménnyel kapcsolatos többletköltségek

Ft

2.b) Szakértői költségek

Ft

2.c) Tervek, dokumentumok nyomtatási költsége

Ft

3. Építéshelyszíni berendezések, segédszerkezetek
(Állványzatok, zsaluzatok, dúcolatok, felvonulási konténerek lista szükséges!)

Új értéken

Avult értéken

Ft

4. Építőgépek (Lista szükséges!)
(Kisgépek és kéziszerszámok nem biztosíthatóak!)

Új értéken

Avult értéken

Ft

5. Meglévő építmények első kockázati összege (119. záradék szerint) (építtető/megrendelő tulajdonában álló
vagyontárgyak, melyek az építési munkák által közvetve vagy közvetlenül veszélyeztetettek):

Ft

Teljes biztosítási összeg (díjszámítás alapja):

0 Ft

II. fejezet szerinti felelősségbiztosítási összegek:
Igényli-e a felelősségbiztosítás kiterjesztését, idegen, harmadik személyeknek (nem építtető/megrendelő!) okozott károkra?
Biztosítási összeg a teljes biztosítási időszak alatt:
Dologi károkra:

Személyi sérülésekre:

igen

nem
Ft

biztosítási szolgáltatás felső határa káreseményenként:

Ft

biztosítási szolgáltatás felső határa a biztosítási időszak alatt:

Ft

biztosítási szolgáltatás felső határa káreseményenként:

Ft

biztosítási szolgáltatás felső határa a biztosítási időszak alatt:

Ft
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Záradékok

Kérjük az igényelt záradékokat jelöljék meg!

Biztosítási fedezetet bővítő záradékok

Kártérítési limit (Ft)
(káresemény/bizt. időszak)

001 Sztrájk, felkelés és belső zavargások következtében fellépő veszteségek és károk fedezete

/

002 Keresztfelelősség

/

003 Szavatossági fedezet

hónap

004 Kiterjesztett szavatossági fedezet

hónap

006 Túlórák, munkaszüneti napok, illetve éjszaka végzett munkák, expressz fuvarok költségeinek fedezete

/

007 Légi fuvarok többletköltségeinek fedezete

/

013 A kockázatviselési helyen kívül tárolt vagyontárgyak (kizárólag Magyarország területén
Tárolási helyszín:
Tárolt vagyontárgyak összértéke:
113 Belföldi szállítás fedezete
Szállítmányonkénti max. érték:
115 Tervezési kockázat fedezete

/

116 Részátadással átvett vagy üzembe helyezett létesítmények, létesítményrészek fedezete
119 Az építtető meglévő tulajdona
Meglévő építmények első kockázati összege:
120 A vibráció, a teherhordó elemek eltávolítása vagy meggyengítése
Szomszédos építmények első kockázati összege:
Biztosítási fedezetet szűkítő záradékok
005 Az építési- és szerelési ütemtervre vonatkozó külön feltétel
008 Földrengésveszélyes övezetekben létesülő építményekre vonatkozó rendelkezés
009 Földrengés okozta veszteségek, károk és felelősségi kárigények kizárása
010 Árvíz vagy magas vízállás okozta veszteségek, károk és felelősségi kárigények kizárása
012 A vihar következtében keletkezett veszteségek, károk és a viharral összefüggésben keletkező vízkárok kizárása
100 Gépek és berendezések próbaüzemének fedezete
Próbaüzem időtartama:
101 Alagút- és tárnaépítés külön feltételei
102 Föld alatti kábelek, csővezetékek és egyéb berendezések külön feltételei
103 Termések, erdők, ültetvények veszteségeinek és kárainak kizárása
104 Duzzasztógátak és víztározók építésére vonatkozó külön feltételek
106 Szakaszosan kivitelezett építési munkákra vonatkozó kikötés
107 Építési konténerekre és raktárakra vonatkozó kikötés
108 Építési berendezésekre, segédszerkezetekre és építőgépekre vonatkozó kikötés
109 Építőanyagok tárolására vonatkozó kikötés
110 Csapadékvíz, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó külön feltételek
111 Földcsuszamlás utáni helyreállítási költségekre vonatkozó külön feltételek
112 Az építkezéseken alkalmazott tűzoltó berendezésekre és tűzvédelemre vonatkozó külön feltételek
114 Sorozatkárokra vonatkozó kikötés
117 Víz- és szennyvízvezetékek fektetésére vonatkozó külön feltételek
Max. hossz:
118 Kútfúrás
121 A cölöpalapozásokra, a munkagödrökre és a munkagödör körülzárásra vonatkozó külön feltételek

hét
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Műszaki adatok
Építési mód:

Alkalmazott szerkezetek (fal, födém, tető):

Teherhordó szerkezet (max. fesztávolság, pillér állás):
Építmény főbb méretei
Hosszúság:

m

Magasság:

Emeletek száma:

m

Szélesség:

m

Pinceszintek száma:

Egyéb jellemző műszaki adottságok:

Kockázati adatok
Alapozás módja:
Altalaj:

mélysége:
szikla

Talajvízszint:

kavics

homok

m a felszín alatt

m

Legnagyobb munkagödör-mélység:

agyag

feltöltés

Elő van-e irányozva talajvízszint-süllyesztés és milyen módon?

A legközelebbi folyó, tó neve:

m

Igen

Nem

Távolsága az építkezés helyétől:

Építkezés területe volt-e érintett az elmúlt 50 évben
– magas vízállással, árvízzel

Igen

Nem

Utoljára:

év

– belvízzel

Igen

Nem

Utoljára:

év

Kiemelt veszélyek
Tűz, robbanás:

Igen

Nem

Földcsuszamlás:

Igen

Nem

Magas vízállás, áradás:

Igen

Nem

Vihar gyakorisága:

Csekély

Átlagos

Tapasztaltak-e ezen a területen földrengést:

Igen

Nem

erőssége és magnitúdója:

A tervezéskor a földrengésre vonatkozó előírásokat ﬁgyelembe vették:

Igen

Nagy

Nem

Egyéb megjegyzés:

Önrészesedések meghatározása
I. fejezet szerinti vagyonbiztosításra

Összeg

Vagyonbiztosításra káreseményenként (az önrészesedés 100 000 Ft-nál nem lehet kevesebb!):

Ft

II. fejezet szerinti felelősségbiztosítási összegek:
Káreseményenként dologi károkra (az önrészesedés 100 000 Ft-nál nem lehet kevesebb!):

Ft

Személysérülés esetén nincs önrészesedés.
Ezennel kijelentjük, hogy ezen adatlapon általunk megadott adatok teljesek és a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul vesszük, hogy ezen adatlap a szerződés alapját képezi és annak része, továbbá hogy a valótlan tartalmú válaszok adása a közlési
kötelezettség megszegését jelenti és a biztosító mentesüléséhez vezethet, valamint hogy fenti körülményekben bekövetkező változásokat köteles
késedelem nélkül bejelenteni.
Tudomásul vesszük továbbá, hogy jelen adatközlés nem minősül ajánlatnak és így önmagában nem is eredményezheti a biztosítási szerződés hallgatólagos létrejöttét. A biztosító a közölt adatokat szigorúan bizalmasan kezeli.

Adatlapot kitöltő személy neve:
Cég neve:

Kelt:

..................................
Biztosításközvetítő aláírása

..................................
Szerződő/biztosított aláírása

