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AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt  
Vállalati Vagyon Üzletág / 1091 Budapest, Üllői u 1. 

Telefon: +36-1-476-5604 

Fax: +36-1-476-5606 

e-mail: vagyonuzletag@aegon.hu 

 

ÉPÍTÉS-SZERELÉSBIZTOSÍTÁS (CAR) II ADATKÖZLŐ 

KERETSZERZŐDÉSHEZ 
 

 

1. Szerződő neve:  ………………………………………………………………………… 

 

            székhelye:  ………………………………………………………………………… 

 

   levelezési címe:  ………………………………………………………………………… 

 

 

2. Biztosított neve:  ………………………………………………………………………… 

 

              székhelye:  ………………………………………………………………………… 

 

     levelezési címe:  ………………………………………………………………………… 

 

 

3. A Biztosított jellemző tevékenysége: 

 

Magasépítés, ezen belül:………………….………………………..……………..  ………….% 

 

Felújítás, korszerűsítés, ezen belül:………………………………………………  ………….% 

 

Mélyépítés, ezen belül:…………………………………………………………..  ………….% 

 

Útépítés, ezen belül:………………………………………………………..........  ………….% 

 

Egyéb, ezen belül:……………………………………………………………….  ………….% 

 

 

4. Kártörténet, az elmúlt 5 év kárstatisztikája valamennyi érintett veszélynemre vonatkozóan: 

 

Év Károk darabszáma Kárérték 

  eFt 

  eFt 

  eFt 

  eFt 

  eFt 
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5. Várható legnagyobb építési teljesítés:    …………………………………eFt 

 

    Átlagos építési teljesítés:     …………………………………eFt 

 

    Várható leghosszabb építési időtartam:   ………………………………hónap 

 

    Átlagos építési időtartam:     ………………………………hónap 

 

 

6. Biztosítási összegek / Kártérítési limitek / Önrészesedések 

 

I. FEJEZET – Dologi károk 

eFt 

Biztosított vagyontárgyak Biztosítási összeg 

1. Éves építési teljesítés (1.1+1.2)  

(végleges és ideiglenes, valamennyi ehhez szükséges anyaggal együtt) 

 

1.1 Vállalási díj 

 

 

1.2 Építtető által szállított anyagok és részegységek 

 

 

2. Építéshelyszíni berendezések és segédszerkezetek (felvonulási konténer, 

állványzat, zsaluzat, dúcolat) 

 

2.1 Ebből egy építési helyszínen lévő maximális érték 

 

 

3. Építőgépek (toronydaru, felvonó stb.) mellékelt géplista szerint 

Kisgépek, kéziszerszámok ezen szerződésen belül nem biztosíthatók! 

 

3.1 Ebből egy építési helyszínen lévő maximális érték  

4. A 119. számú záradék kívánt éves kártérítési limitje  

5. Káreseménnyel kapcsolatos többletköltségek éves limitje  

I. FEJEZET 

Teljes biztosítási összege (1 + 2 + 3 + 4 + 5): 

 

 

II. FEJEZET – Felelősségbiztosítás 

 eFt 

1. Személyi sérülés 

kártérítés felső határa káreseményenként  

kártérítés felső határa évente  

2. Dologi károk 

kártérítés felső határa káreseményenként  

kártérítés felső határa évente  

II. FEJEZET 

Összesen évente:  

 

 

Önrészesedések 

 % eFt 

I. Fejezet káreseményenként   

II. Fejezet 

dologi károkra káreseményenként   

személysérüléses károkra 

káreseményenként 
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7. Záradékok 

 igen nem kár / év 

001. Sztrájk, felkelés, belső zavargások   / 

002. Keresztfelelősség   / 

003. Szavatossági munkák fedezete   hónap 

004. A biztosítási időszak kiterjesztése   hónap 

005. Építési ütemterv   hét 

006. Túlórák, éjszakai munkák, expressz szállítmányok    / 

007. Légi fuvarok pótlólagos költségeinek fedezete   / 

008. Építmények földrengésövezetben    

009. Földrengés okozta károk kizárása   

010. Árvíz, magas vízállás okozta károk kizárása   

012. Szélvihar okozta károk kizárása   

013. Külső tárolásra vonatkozó külön feltételek   max. érték: 

100. Készülékek és gépek próbaüzemelése   hét 

101. Alagút és tárnaépítés    

102. Földkábelek, csővezetékek, egyéb berendezések   

103. Termőterület, termények, erdők   

104. Duzzasztógátak és víztárolók   

106. Szakaszos építési munkák   méter 

107. Szállásépületek, barakkok    / 

108. Építési segédszerkezetek, készülékek, gépek    

109. Építőanyag    

110. Biztonsági intézkedések   

111. Helyreállítási költségek földcsuszamlás után   

112. Tűzoltó berendezések   /kár 

113. Belföldi szállítás fedezete    / 

114. Sorozatkárok külön feltételei     

115. Tervezői kockázat   / 

116. Átvett vagy üzembe helyezett biztosított építési 

teljesítések 
   

117 .    Víz- és szennyvízvezetékek   méter 

118.    Kútfúrás    

119.     A Biztosított tulajdonában, kezelésében, felelős 

őrizetében lévő meglévő vagyontárgyak fedezete 
  / 

120.     Környező vagyontárgyak fedezete (Vibráció, 

           alátámasztások gyengítése, eltávolítása) 
  / 

121.     Cölöpalapozás külön feltételei     

 

 

 

Kelt: ………………………., ……………………………….. 

 

…………………………………………. 

Szerződő 


