
 

1. oldal, összesen: 2 oldal 

Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II. 

célpiac és értékesítési stratégia meghatározás 

Módozati kód 22445 

Rövid név CAR II 

Több 

biztosított 

lehet a 

szerződésben? 

☒ Igen  ☒ Nem 

Biztosítás 

tartama 
Határozatlan, automatikusan megújuló és határozott tartamú  

Minimális 

biztosítási díj 
50 000 Ft 

Szerződő lehet  ☐  fogyasztó ☒ nem fogyasztó 

Alapbiztosítás 

biztosítási 

események 

Az Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II Biztosítás I. fejezete egy all risks 

típusú vagyonbiztosítás, mely a biztosított építési teljesítésre és 

meghatározott egyéb vagyontárgyakra nyújt fedezetet. II. fejezete egy 

felelősségbiztosítás, az építési-szerelési munkákkal harmadik személyeknek 

okozott károkra. Az említett fejezetekhez záradékok kapcsolhatók, melyek 

szűkíthetik vagy bővíthetik a biztosító által vállalt fedezeti kört. A II. fejezet 

(felelősségbiztosítás) önállóan nem köthető, csak az I. fejezettel 

(vagyonbiztosítás) együtt. 

- I. fejezet: vagyonbiztosítás 

- II.fejezet: felelősségbiztosítás 

Milyen 

igényre nyújt 

megoldást? 

☒ Építőipari kivitelezések agyon és felelősségbiztosítási kockázatai elleni 

biztosítási védelem 

Milyen 

díjfizetési 

gyakorisággal 

érhető el? 

☒ Negyedéves ☒ Féléves ☒ Éves ☒ Egyszeri 

 

Jelen termék esetén nem célpiac: 

- Tisztán bontási munkák 

- Tisztán mélyépítés 

- Hosszú nyomvonalas létesítmények (út, vasút, földalatti létesítmények) 

- Nagy fesztávú (30m nél nagyobb áthidalású) épületek 

- Hidak, függőhidak 

- Víztornyok, TV és rádiótornyok, Hűtőtornyok, Silók 

- Támfalak  

- Alagutak, aluljárók,támfalak, gátak, 

- Csővezetékek (közmű) 

- Tisztán talajrendezés jellegű munkák 

- Erőművek, vegyipari cégek telephelyén végzett munkák 

- Olaj és petrokémiai kockázatok 

 



2. oldal, összesen: 2 oldal 

Értékesítési stratégia 

Értékesítési csatorna ☒ Saját hálózat ☒ Alkuszok ☐ Prémium 

☐ Online 
☐ Telefonos 

értékesítés 
☐ Ügyfélszolgálati irodák 

 

Záradékok 

A fenti fejezetekhez 33 standard záradék csatolható, melyek 

a.) egyes kizárások feloldásával vagy más módon bővíthetik a biztosító fedezetvállalásának 

körét, 

b.) további kizárásokkal szűkíthetik a fedezett kockázatok körét, 

c.) részletes biztonsági szabályokat írhatnak elő egyes tevékenységek végzéséhez vagy 

kockázatokhoz kapcsolódóan, 

d.) eltérő önrészesedést vagy kártérítési limitet rendelhetnek egyes tevékenységekhez vagy 

kockázati körökhöz, 

e.) módosíthatják a kockázatvállalás időbeni hatályát. 
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