BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY
Ez a kötvény az alábbi szerzõdéseket tartalmazza:

Kötvény száma: 74020

131359 Szakmai felelõsségbiztosítás
Számla száma: Raiffeisen Bank Rt.
Adószáma:
10389395-4-44

AEGON Magyarország Zrt.
Vállalati Vagyon Üzletág
1091 Budapest Üllõi út 1.

BIZTOSÍTOTT

12001008-00312663-00100006

A biztosítás mentes az ÁFA alól.

Név / Cég neve:
Cím :

ZSÓK FERENC RÓBERT
7200 DOMBÓVÁR JÁCINT UTCA 6.

Levelezés cím:

7200 DOMBÓVÁR JÁCINT UTCA 6.

Fõ tevékenység:

Építészmérnöki tevékenység

Egyéb tevékenység:
Az igénybevett biztosítási módozatok megnevezése:

Biztosítási összeg
(ezer Ft)

0.0.1 Tervezõi felelõsségbiztosítás
(Az AEGON Szakmai felelõsségbiztosítás feltételek I. Fejezet:
Tervezõi felelõsségbiztosítás szabályzati szakasz feltételei alapján)

30,000
10,000 /kár

Összesen:
Fizetendõ díj:
Szerzõdés kezdete:

2017.02.10

Szerzõdés tartama:

Határozatlan
01.01

Évforduló:
Díjfizetés gyakorisága:

Éves díj
(Ft)
35,000

Önrész (Ft)
(káreseményenként)
10 %, de min. 50,000

35,000
34,992

éves

Ez a szerzõdés záradékokat is tartalmaz, melyek a kötvény mellékletét képezik.
Záradékok:

-

Alvállalkozók fedezete
A jelen záradék alapján az egyéb feltételek, kiegészítések, záradékok és kizárások változatlan érvényben tartása mellett a biztosítási fedezet
kiterjed a Biztosított jogszerûen igénybe vett alvállalkozója által végzett tevékenységre is, ha:
" azért a magyar jog szerint a Biztosítottat kártérítési felelõsség terheli,
" az alvállalkozó a szerzõdésben megjelölt biztosított tevékenység valamely elemét végzi,
" a Biztosított és az alvállalkozó között írásbeli szerzõdés jött létre a tevékenység végzésére,
" az alvállalkozói teljesítés értéke a Szerzõdõ által az ajánlat megtételekor közölt éves árbevétel-adatban szerepelt,
" az alvállalkozó rendelkezik az általa vállalt feladat megvalósításához szükséges engedélyekkel, személyi és tárgyi feltételekkel és ezek
meglétét a Biztosított a tevékenység megkezdése elõtt ellenõrizte.
Amennyiben a károkozó alvállalkozó saját felelõsségbiztosítással rendelkezik, a Biztosító csak abban az esetben és csak olyan mértékig
nyújt térítést, amennyiben az alvállalkozó biztosítási szerzõdése az okozott kárt nem fedezi, függetlenül attól, hogy azt érvényesítették,
vagy sem.

-

A kiterjesztett bejelentési idõszak fogalmának módosítása - Tervezõi felelõsségbiztosítás
A jelen záradék alapján, az egyéb feltételek, záradékok és kizárások változatlan érvényben tartása mellett a Szakmai felelõsségbiztosítási
feltételek, Általános szerzõdési feltételek I. Fogalommeghatározások 11. Kiterjesztett bejelentési idõszak pontjának szövege az alábbiak
szerint módosul:
"A szerzõdõ felek egyedi megállapodása alapján nyújtott kiegészítõ fedezet. Az erre vonatkozó külön megállapodás tényét a kötvényen
rögzíteni kell. A kötvényen rögzítésre kerül egy évben (egy év 365 egymást követõ naptári nap) vagy hónapban (egy hónap 30 egymást
követõ naptári nap) meghatározott kiterjesztett bejelentési idõszak. A Biztosító az egyedi megállapodás alapján megtéríti azokat, a
szerzõdés hatálya alatt okozott feltételszerû károkat, melyek a biztosítási szerzõdés megszûnését követõ 6 hónap letelte után, a kötvényben
rögzített kiterjesztett bejelentési idõszak ideje alatt jutottak a Biztosított tudomására és amelyeket ezen idõszak alatt jelentettek be a
Biztosítóhoz. A szerzõdés idõbeli hatálya a károk bekövetkezése és bejelentése tekintetében kiterjesztésre kerül. A kiterjesztett bejelentési
idõszak nem mentesíti a Szerzõdõt és a Biztosítottat a kárbejelentési kötelezettség maradéktalan teljesítése alól."
A jelen záradékban foglalt módosítás csak az olyan lakóépületek tervezési munkáival kapcsolatban érvényes, melyek a mindenkor hatályos
_
_
jogszabályok alapján egyszerû bejelentéshez kötöttek.
1

-

-

Záradék:
A jelen ajánlat aláírásával a Szerzõdõ tudomásul veszi, hogy a biztosítási fedezet nem terjed ki
- nukleáris létesítmények, vagy ilyen létesítményben használt gépek, berendezések vagy alkatrészek,
- vegyipari, olaj- vagy gázipari létesítmények, vagy ilyen létesítményben használt gépek, berendezések vagy alkatrészek,
- légi-, vízi- vagy szárazföldi jármûvek, vagy ilyen jármûben használt gépek, berendezések vagy alkatrészek
tervezésére.
Kiterjesztett bejelentési idõszak: 3 év
TERVEZÕI FELELÕSSÉGBIZTOSÍTÁS - KERET-JELLEGÛ FEDEZET
Feltétel:
AEGON Szakmai Felelõsségbiztosítási feltételek
- Általános szerzõdési feltételek
- Tervezõi felelõsségbiztosítás - Különös feltételek
Területi hatály: Magyarország
Tevékenység:
- építészeti-mûszaki tervezés
- tervezõi mûvezetés
- építési mûszaki ellenõri tevékenység

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. jelen kötvényben foglaltak szerint azt a kötelezettséget vállalja, hogy a
módozati szabályzatok alapján a fizetett díj ellenében, megtéríti a címben megjelölt biztosítottnak a szabályzatokban leírt kárait.
A biztosítási szerzõdés a kötvényen felsorolt kockázatokra nyújt fedezetet.
A biztosításra a módozati szabályzatok és magyar jog szabályai vonatkoznak.
Üzletági adminisztráció telefon: +36-1-477-4808/2 E-mail:vagyonadmin@aegon.hu
Kárbejelentés: AEGON Magyarország Zrt. Vállalati Kárrendezési Iroda
1091 Budapest, Üllõi út 1.
Telefon: +36-1-477-4808/1 Fax: +36-1-476-5656 E-mail:vagyonkar@aegon.hu
A vonatkozó biztosítási szabályzatok a biztosítási szerzõdés részét képezik, melynek 1-1 példányát a Biztosított átvette.
Kelt: Budapest, 2017.02.14

Zatykó Péter Iván
Elnök-Vezérigazgató

Szombat Tamás
Ügyfélkapcsolati és Termékfejlesztési, Neméletbiztosítási Vezérigazgató-helyettes

AEGON Magyarország
Általános Biztosító Zrt.
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