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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 

 

SZERELÉS BIZTOSÍTÁS (EAR) II ADATKÖZLŐ 

EGYEDI MUNKÁKHOZ 

 
1. A szerelési munka megnevezése: (ha több szakaszban készül, a biztosítandó szakaszokat kérjük feltüntetni) 

 

 

 

 

                      

2. A szerelés helye: 

Ország:   

Megye, helyiség:  

Utca, hsz./hrsz.  

 

3. A szerződő neve, székhelye és levelezési címe: 

  

 

 

4. Az építtető neve és levelezési címe: 

  

            

 

5. A vállalkozó(k) neve és levelezési címe: 

  

 I. ......................................................................................................................... ............. 

            

............................................................................................................................. ........ 

 II. ........................................................................................... ........................................... 

            

............................................................................................................................. ........ 

 

6. Az alvállalkozó(k) neve és levelezési címe: 

  

 I. ......................................................................................................................................  

           

 ......................................................................................................................... ........... 

 II. ............................................................................................................................. ......... 

  

...................................................................................................... ............................... 

 III. ............................................................................................................................. ......... 

            

...................................................................................................................................... 
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7. A főbb részegységek gyártóinak neve és levelezési címe: 

  

 I. ......................................................................................................................................  

           

 ......................................................................................................................... ........... 

 II. ............................................................................................................................. ......... 

  

...................................................................................................... ............................... 

 III. ............................................................................................................................. ......... 

            

...................................................................................................................................... 

 

 

8. Tanácsadó mérnök neve és levelezési címe: 

   

............................................................................................................................. ........ 

 

9.  Főbb szerelendő gépek listája: 

 

Megnevezés    Gyártó   Gyártási év  Értéke (eFt) 

 

 

………………………………………… ……………………….. ……………….  ………………. 

 

 

………………………………………… ……………………….. ……………….  ………………. 

 

 

………………………………………… ……………………….. ……………….  ………………. 

 

 

………………………………………… ……………………….. ……………….  ………………. 

 

 

………………………………………… ……………………….. ……………….  ………………. 

 

10. A szerelési munka leírása, pontos műszaki adatok
(1)

 : 

 

 

 

 

 

 

Zöldmezős/új beruházás    Új létesítmény/új épületen belüli szerelés 

igen  nem     igen  nem 

 

Beépített terület/lakott terület   Meglévő épületben történő szerelés 

igen  nem     igen  nem 

 

Ipari park/iparterület    Meglévő épületben történő szerelés esetén 

igen  nem    üzemmenet nélkül  üzemmenet közben 

 

                                                 
(1)

 Külön betétlapon is megadható. 
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11. A vállalkozó rendelkezik-e tapasztalattal az ilyen típusú szerelési munkák, illetve eljárások területén? 

        igen   nem 

 

12. Kockázatviselés időtartama: ...................................................................... 

A szerelés kezdete: 

Időtartama:     

Befejezés határideje: 

Szavatossági idő:     

 

13. Mely munkákat végzi(k) alvállalkozó(k)?  

 

 

 

 

 

14. Különös veszélyek: 

  - tűz, robbanás    igen   nem 

  - magas vízállás, áradás   igen   nem 

  - földcsuszamlás, vihar, ciklon  igen   nem 

  - robbantás    igen   nem 

  - egyéb  ........................................................................................ ........... 

  - vulkáni tevékenység, tengerrengés  igen   nem 

  - tapasztalt-e ezen a területen földrengést? igen   nem 

  ha igen, erőssége és magnitúdója:  Mercalli .....  Richter  ..... 

  - A biztosítandó létesítmény tervezésekor a földrengésre vonatkozó előírásokat  

  figyelembe vették?    igen   nem 

  - A biztonság nagyobb-e a vonatkozó rendeletben előírtnál? 

       igen   nem 

15. Altalaj: szikla  kavics  homok  agyag  feltöltés 

  egyéb: ............................................................................................... 

 törészóna húzódik-e a közelben? igen  nem  (talajmechanikai terv nem tartalmazza) 

 

16. Talajvízszint:  ...................... m a felszín alatt (statikus tervező műszaki leírása alapján az építés alatt 

talajvíz nem várható 

 

17. A legközelebbi folyó, tó, tenger stb. 

  neve:  

  távolsága:  

  vízszintje (NN): alacsony vízállás.............. közepes vízállás.................. 

  eddig megfigyelt legmagasabb vízállás: ................................................... 

  ideje: .................................................... 
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18. Meteorológiai adatok: esős évszak: ..........................................-tól  .....................................-ig 

   maximális csapadékmennyiség: ............mm/h   .............nap   .......hónap 

   viharveszély:            csekély  közepes  nagy 

 

19. Kéri-e a túlórák, éjszaka, vasár- és ünnepnapon végzett munkák költségeinek térítését? 

      igen   nem 

    kártérítés felső határa: ................................................,- Ft 

 

20. Felelősségbiztosítást kér-e?   igen   nem 

    kártérítés felső határa: .................................................,- Ft 

    van-e a vállalkozónak külön felelősségbiztosítása? 

      igen   nem (jelenleg nem ismert) 

 

21. Kéri-e olyan meglévő vagyontárgyak biztosítását, melyek a szerelési területen vagy annak közvetlen 

közelében találhatók, a vállalkozóra, ill. az építtetőre vannak bízva, a szerelési munkák által közvetve vagy 

közvetlenül okozott károk ellen. 

      igen   nem 

    kártérítés felső határa: ...............................................,- Ft 

 

 

A meglévő vagyontárgyak pontos leírása: ...........................................................................................................  

 

....................................................................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................. .......................................................... 

 

............................................................................................................................. .......................................................... 
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22. A kívánt biztosítási összegek és a kártérítés felső határa   

I. FEJEZET 

DOLOGI KÁROK 

Biztosított vagyontárgy Biztosítási összeg (Ft) 

 1. Teljes szerelési bekerülési költség 

    (1.1 + 1.2) 

 

 1.1  Szerelési díj 

 

 

 

 1.2  Szerelendő gépek, berendezések értéke 

       (vám és fuvarköltséggel együtt) 

 

 

 2. Szereléshelyszíni berendezések és 

    segédszerkezetek (utánpótlási értéken) 

 

 3. Építő- és szerelőgépek 

    (mellékelt géplista) 

 

 4. A 21. pontban kért kártérítési limit összege 

   (meglévő vagyontárgyak) 

 

 5. Káreseménnyel kapcsolatos 

    többletköltségek 

 

 I. FEJEZET 

Teljes biztosítási összeg (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 

 

 Különleges kockázatok Kártérítés felső határa (Ft) 

 Földrengés  

 Vihar, árvíz, földcsuszamlás  

 Tűz, robbanás  

II. FEJEZET 

FELELŐSSÉG 

Biztosítási fedezet Kártérítés felső határa (Ft) 

 1.1  Dologi károk / kár  

 1.2  Személyi sérülés / kár  

 II. FEJEZET 

Kártérítési limit összesen (1.1 + 1.2.) 

 

 

Kijelentjük, hogy a kérdőívben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul vesszük, hogy a kérdőív 

alapja és része a biztosítási szerződésnek. A közölt adatokat a közvetítő és a biztosító szigorúan bizalmasan 

kezeli. 

 

Kelt: ............................................................, ....................................................... 

 

 

 

 

 

               ............................................................                     ............................................................... 

     Közvetítő      Szerződő 

 


