
1. ÉPÍTKEZÉS MEGNEVEZÉSE 

Ha több szakaszban épül, a biztosítandó szakaszokat kérjük feltüntetni.

2. AZ ÉPÍTKEZÉS HELYE
 

Ország:      Megye: 

Irányítószám:    Helység: 

Út/utca/tér:     házszám/hrsz: 

3. A SZERZŐDŐ ADATAI

Szerződő neve: 

Székhelye:

 irányítószám:    helység: 

 út/utca/tér:  házszám:    emelet:    ajtó: 

Levelezési címe:

 irányítószám:    helység: 

 út/utca/tér:  házszám:    emelet:    ajtó: 

A Szerződő milyen minőségben vesz részt az építés/szerelési munkában?  Építtető  Fővállalkozó  Generálkivitelező  Alvállalkozó

4. AZ ÉPÍTTETŐ ADATAI

Építtető neve: 

Levelezési címe:

 irányítószám:    helység: 

 út/utca/tér:  házszám:    emelet:    ajtó: 

5. A FŐVÁLLALKOZÓ/GENERÁLKIVITELEZŐ ADATAI

Neve: 

Levelezési címe:

 irányítószám:    helység: 

 út/utca/tér:  házszám:    emelet:    ajtó: 

6. AZ ALVÁLLALKOZÓ(K) ADATAI (Az Alvállalkozók listája külön lapon folytatható.)

Alvállalkozó 1. neve: 
Levelezési címe:
 irányítószám:    helység: 

 út/utca/tér:  házszám:    emelet:    ajtó: 

Az általa végzett munka: 

Alvállalkozó 2. neve: 
Levelezési címe:
 irányítószám:    helység: 

 út/utca/tér:  házszám:    emelet:    ajtó: 

Az általa végzett munka: 

Alvállalkozó 3. neve: 
Levelezési címe:
 irányítószám:    helység: 

 út/utca/tér:  házszám:    emelet:    ajtó: 

Az általa végzett munka: 
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7. A TANÁCSADÓ MÉRNÖK ADATAI

Tanácsadó mérnök neve: 
Levelezési címe:
 irányítószám:    helység: 

 út/utca/tér:  házszám:    emelet:    ajtó: 

8. AZ ÉPÍTKEZÉS LEÍRÁSA, PONTOS MŰSZAKI ADATOK*

* Külön lapon vagy a dokumentáció építészeti műszaki leírás részének megküldésével is megadható.

Alapozás fajtája: 

Legnagyobb munkagödör-mélység:  méter

Építési mód: 

Építőanyagok: 

Az építési vállalkozó rendelkezik-e tapasztalattal ezen típusú építkezések, illetve építési módok területén?  Igen  Nem

9. A KOCKÁZATVISELÉS TARTAMA

Kockázatviselés időtartama:  év  hó  naptól  év  hó  napig

Az építkezés kezdete:  év  hó  nap Időtartama:  nap

    Próbaüzem:  hét

Befejezés határideje:  év  hó  nap Szavatossági idő:  hónap

10. KOCKÁZATI INFORMÁCIÓK 

Az építési munka készültségi foka:  %

Az építés helyszíne:  külterület  beépített/lakott terület  ipari terület

A biztosítani kívánt munka jellege:  új építés  új épületen belül végzett szakipari munka

  új üzemi technológia szerelése

  meglévő épület felújítása, -átalakítása 

  közműépítés, -felújítás  útépítés, -felújítás

  foghíjbeépítés  emeletráépítés, tetőtérbeépítés 

  csak bontás  csak földmunka

  meglévő üzemi technológia átalakítása, -felújítása

 egyéb: 

Meglévő épület vagy technológia esetén:  üzemmenet nélkül  üzemmenet mellett

Jelöljék meg, ha az építési munkáknak része valamelyik, a felsoroltak közül:

 vízszintes fúrás    kútfúrás, bármilyen kútműveleti tevékenység    vízben végzett munka   
 

 alagút- vagy tárnaépítés    bányászati technológia 

 robbantás    szerkezeti munka IMS technológiával épült épületen    prototípusnak minősülő kivitelezés

Különös veszélyek:

Tűz, robbanás:  Igen  Nem

Magas vízállás, áradás:  Igen  Nem

Földcsuszamlás:  Igen  Nem

Vihar gyakorisága:  csekély  átlagos  nagy

Tapasztaltak-e földrengést a területen?  Igen  Nem Ha igen, erőssége és magnitúdója:  Maercalli     Richter 

A tervezéskor a földrengésre vonatkozó előírásokat figyelembe vették:  Igen  Nem

Egyéb veszélyek: 

CARII–AK–EM–210225



További adatok

Altalaj:  szikla  kavics   homok  agyag  feltöltés

Egyéb: 

Talajvízszint:  méter

Az építési munkák része-e valamilyen talajvízszint-süllyesztés:  Igen  Nem

A legközelebbi folyó, tó neve: 

Távolsága az építés helyétől:  km

Az építési terület az elmúlt 50 évben volt-e érintett:

– magas vízállás, árvízzel:  Igen  Nem utoljára a:  évben

– belvízzel:  Igen  Nem utoljára a:  évben

11 .MEGLÉVŐ VAGYONTÁRGYAK FEDEZETE (119. sz. záradék)

Ha a záradékok közt megjelölte a 119. sorszámút, kérjük itt adja meg, hogy az mely vagyontárgyakra legyen érvényben. Ne feledje, a biztosító fedezetvál-

lalásának feltétele, hogy ezekről az építési munkák megkezdése előtt állapotfelvételi jegyzőkönyv készüljön!

12. KÖRNYEZŐ VAGYONTÁRGYAK FEDEZETE (120. sz. záradék)

Ha a záradékok közt megjelölte a 120. sorszámút, kérjük itt adja meg, hogy az mely vagyontárgyakra legyen érvényben. Ne feledje, a biztosító fedezetvál-

lalásának feltétele, hogy ezekről az építési munkák megkezdése előtt állapotfelvételi jegyzőkönyv készüljön!

13. A KÍVÁNT BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEGEK ÉS A KÁRTÉRÍTÉS FELSŐ HATÁRA

I. FEJEZET – Dologi károk

Biztosított vagyontárgyak Biztosítási összeg (Ft)

1. Teljes építési bekerülési költség (1.1 + 1.2)

1.1 Vállalási díj (anyagmentes költségek, pl. munkabér, alvállalkozói díj stb.)

1.2 Építtető által szállított anyagok és részegységek költségei

2. Építéshelyszíni berendezések és segédszerkezetek (utánpótlási értéken)

3. Építőgépek (Csak tételes lista alapján biztosíthatók!)

4. Meglévő vagyontárgyak fedezetének tartamra vonatkozó limitje (119. számú záradék)

5. Káreseménnyel kapcsolatos többletköltségek

I. FEJEZET teljes biztosítási összeg (1 + 2 + 3 + 4 + 5):

II. FEJEZET – Felelősségbiztosítás

Kártérítés felső határa (Ft)

Kártérítési limit/kár

Kártérítési limit/tartam

A fenti limiten belül dologi károkra (Ha szükséges a kötvényen megjeleníteni.) /kár

A fenti limiten belül személyi sérüléses károkra (Ha szükséges a kötvényen megjeleníteni.) /kár
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14. A VÁLLALT ÖNRÉSZESEDÉSEK*

* Az önrészesedés a kártérítés összegéből levonásra kerül!

Fejezet Önrészesedés

I. FEJEZET – Dologi károk
 Ft/kár

II. FEJEZET – Felelősségbiztosítás
 %, de minimum  Ft/kár

15. ZÁRADÉKOK

Igen Nem Kártérítési limit (millió Ft) kár/tartam

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:  millió Ft

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
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Igen Nem Kártérítési limit (millió Ft) kár/tartam

119.     
A Biztosított tulajdonában, kezelésében, felelős őrizetében lévő meglévő vagyontárgyak fedezete

Igen válasz esetén kérjük, hogy a 11. pont alatt részletezze!” / 

120.
Környező vagyontárgyak fedezete (Vibráció, alátámasztások gyengítése, eltávolítása)

Igen válasz esetén kérjük, hogy a 12. pont alatt részletezze!” / 

121. Cölöpalapozás külön feltételei

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:  ,  év   hó   nap

 

 
Közvetítő aláírása Szerződő aláírása 
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