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FLOTTA KŐTELEZŐ GEPJARMU-FELELOSSEGBIZTOSITASI SZERZŐDÉS

amely létrejött a

/ ,  név: FŐ KÉTÜ SZ Fővárosi Kéménysepr&ipari Korlátolt Felelősségű  

Társaság

székhely: 1145 Budapest, Szugló utca 9-15.

cégjegyzékszám: 01 09 466332

adószám: 12109584242

végzett főtevékenység: 8122. Egyéb épület-, ipari takarítás

képviseli: Kovács Balázs Norbert ügyvezető

mint Szerződő/Üzembentartó (a továbbiakban: „Szerződő/Üzembentartó”), és

2, név:

Biztosító: Generali Biztosító Zrt.

székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

cégjegyzékszám: 01-10-041305

adószám: 10308024-4-44

képviseli: Molnár Zsuzsanna és Dobrovics Péter

mini Bizlüsíló (a továbbiakban. „Bízlosíló”)

Szerződő/Üzembentartó és Biztosító - továbbiakban együtt: Felek - között az alábbi feltételek szerint:

I. Preambulum

Szerződő/Üzembentartó, mint a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. (a továbbiakban: 

„BVH Zrt.”) által vezetett konzorcium tagja közös ajánlatkérőként részt vett a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81.§-a alapján „Flotta biztosítási szerződés 

keretében kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás beszerzése - 2 

részben” tárgyában lebonyolított közbeszerzési eljárásban.

A fenti tárgyú közbeszerzési eljárás „Flotta biztosítási szerződés keretében kötelező gépjármű- 

felelősségbiztosítás beszerzése”, 1. részajánlatának nyertese Generali Biztosító Zrt. (a 

továbbiakban: „Biztosító”) lett.

Felek megállapodnak, hogy Biztosítónak a jelen szerződés tárgyára vonatkozó biztosítási feltételeit 

alkalmazzák az alábbi hierarchia szerinti sorrendben:

1. a közbeszerzési eljárás dokumentumai (eljárást megindító felhívás, közbeszerzési 
dokumentumok, illetve annak részét képező dokumentáció, műszaki specifikáció és 
szerződéstervezet, adatközlő, ártáblázat, a kiegészítő tájékoztatás dokumentuma, az eljárás 
során készült valamennyi jegyzőkönyv, nyilatkozat, nyertes ajánlattevő ajánlata)

2. A Szerződő Felek között létrejött szerződés,

3. Biztosító szerződési feltételei (ASZF, KSZF stb)
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A fenti dokumentumok esetleges eltérő rendelkezése alapján a magasabb hierarchia szerinti 

szövegezés az irányadó, elfogadott.

Az eljárás dokumentumaiban foglalt jogi, szavatossági, mennyiségi és minőségi feltételek a 

Biztosítóra nézve kőtelező érvényűek a szerződés időtartama alatt.

Jelen szerződés alapján az alábbiakban részletezett feltételek szerint, valamint a jelen szerződés 
elválaszthatatlan mellékleteiben foglaltak tartalmának megfelelően a Biztosító fedezetet nyújt a 
Szerződő/Üzembentartó üzemeltetésében lévő gépjárművek kőtelező gépjármű
felelősség biztosítására.

II. A szerződés tárgya

1. A Szerződő/Üzembentartó a kőtelező gépjármű felelősségbiztosítást 24 db  ̂ (amelytől a 

Szerződő/Üzembentartó eltérhet: +30%-kal [opció]) járműre/gépjárműre köti meg.

Az opcióra vonatkozó szabályok:

Az opció meghatározása: a Szerződő / Üzembentartó által az adatközlő táblázatban megadott 

teljes gépjárműflotta darabszámának valamint a +30%-os rátának a szorzata, ahol az eredményt 

minden esetben felfelé (egész számra) kell kerekíteni. Az opció oka: a szerződés hatálya alatt 

a Szerződő / Üzembentartó részéről felmerülő, a szerződés létrejötte utáni biztosítási igény 

megváltozásának lefedése. Az opció kezelése: a Szerződő/Üzembentartó a biztosítási igény 

megváltozásának megjelenését kővetően, a korábban a szerződés hatálya alá került 

gépjárművek adatszolgáltatásával azonos adattartalommal a biztosítani kívánt járműveket / 

gépjárműveket a Biztosító felé bejelenti. Az opció díjazása: a Biztosító a biztosítási fedezetre 

kijelölt, lejelentett járműveket a szerződés létrejöttekor rögzített csoportba sorolja és az adott 

csoporthoz tartozó darabdíjjal / díjtétellel generált, időarányos díjjal a szerződés teljes díját 

megnöveli.

Szerződő Felek az opciót olyan előrelátható és ismert módosításnak tekintik a Kbt. 141. § (4) 

bekezdés a) pontja alapján, amely nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.

2. A Biztosító azokra a gépjárművekre, amelyeket a 2009. évi LXII. törvény kőtelező gépjármű

felelősségbiztosítási védelem alá rendel, és amelyek forgalmi engedélyében üzembentartóként a 

Szerződő/Üzembentartó szerepel - jelen szerződés alapján határozott időtartamra - a hatályos 

jogszabályoknak megfelelő biztosítási fedezetet vállal. A járművek rendszám (ha már ismert), 

típus és darabszám szerinti felsorolását a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 

adatközlő tartalmazza.

3. Szerződő/Üzembentartó vállalja, hogy a biztosítási díjat a jelen szerződésben foglaltak szerint

megfizeti Biztosító részére.

Ili. A szerződés hatálya

1. Jelen szerződés hatályba lépésének időpontja (kockázatviselés kezdete): az adatközlő

táblázatban megjelölt, előzményszerződés megszűnését kővető nap 00.00 perce.

2. Jelen szerződés lejárata: a szerződés határozott időtartamra jön létre. A határozott időtartam 

lejáratának időpontja: a hatálybalépést kővető 36. hónap utolsó napjának 24.00 perce. A 

szerződés változatlan műszaki és pénzügyi feltételek mellett -  1 alkalommal

* A Szerződő/Üzembentartóra vonatkozó adatközlő táblázatban meghatározott darabszám szerint szükséges 
kitölteni.



meghosszabbítható 1 évre (12 hónap). A hosszabbítás aktiválása: az (utolsó) évforduló előtt 

legkésőbb 4 hónappal, a Szerződő / Üzembentartó által a Biztosítóhoz intézet ezirányú, írásos 

nyilatkozatával történik, amelyre legkésőbb a kézhezvételt kővető 15 napon belül a Biztosító 

nemleges válasszal is élhet. Ezen utóbbi esetben a szerződés az eredeti futamidő -  36 hónap 

-  végére megszűnik. Szerződő Felek a szerződés időtartamának meghosszabbítását olyan 

előrelátható és ismert módosításnak tekintik a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján, 

amely nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.

3. A kőtelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés évfordulója: a hatálybalépéstől

(kockázatviselés kezdetétől) számított minden egész év azonos napja. A jelen szerződés tárgyát 

képező gépjárművek vonatkozásában a kockázatviselés kezdetét, a fedezetbe vonásra irányadó 

szabályokat, valamint a fedezetből történő tőrlést a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét 

képező Műszaki Specifikáció díjképzésre vonatkozó részei szabályozzák.

IV. A biztosítási díj

1. A biztosítási szerződés fizetési gyakorisága: éves.^ Az induló éves díj a jelen szerződés 

mellékletét képező adatközlésben foglalt mennyiség alapján:

éves díj: 628.684,- Ft/év + baleseti adó 188.614,- Ft/év, összesen: 817.298,-Ft/év, a jelen 

szerződés 3. mellékletét képező ártáblázat alapján. Az induló gyakoriság szerinti díj összesen: 

817.298,-Ft/év3

Szerződő/Üzembentartó által fizetendő első gyakoriság szerinti díj: 628.684Ft + baleseti adó 

188.014 Ft.

Felek megállapodnak abban, hogy a Biztosító a jelen szerződésben meghatározott baleseti adó 

nélkül értett egységárait a jelen megállapodás hatálya alatt nem emeli.

2. A biztosítói díjképzés részletes szabályait a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező 

Műszaki Specifikáció szabályozza.

3. Az első esedékes és a további gyakoriság szerinti esedékes díjrészlet megfizetésére a 

mindenkori állomány vonatkozásában a Műszaki Specifikációban foglaltak az irányadók.

4. A Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés hatálya alá bekerülő gépjárművek díjszámítása a 

hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően napi díjszámítású. Az állományból kikerülő 

gépjárművekre a Szerződő/Üzembentartó a gépjármű forgalomból történő kivonása, vagy a 

tulajdonjog átruházásának napjáig kőteles díjat fizetni.

5. Az induló állományon túl, az egyes változásokból fakadó gépjármű és díjváltozás havi 

különbözeti számlában, a kockázatviselési kezdetet kővetően kerül kiterhelésre.

6. Állománycsökkenés esetén az adott gépjármű kockázatviselésének megszűnését kővető naptól 

az adott gépjárműre befizetett biztosítási díj fennmaradó részével a Műszaki Specifikációban 

megfogalmazottak alapján számol el a Biztosító.

 ̂A Szerződő/Üzembentartóra vonatkozó adatközlő táblázatban meghatározott fizetési gyakoriság szerint 
szükséges kitölteni.
 ̂A Szerződő/Üzembentartóra vonatkozó adatközlő táblázat és a nyertes Ajánlattevő Szerződő/Üzembentartóra 

vonatkozó megajánlása alapján szükséges kitölteni.



7. Szerződő Felek az áilományváltozás miatti díjváltozásokat olyan előrelátható és ismert 

módosításnak tekintik a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján, amely nem változtatja meg a 

szerződés általános jellegét.

8. Felek megállapodnak abban, hogy a Biztosító a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan 

teljesítését kővetően jogosult számláját benyújtani. Biztosító tudomásul veszi, hogy a számlát a 

mindenkori adózási, illetve számviteli jogszabályoknak, továbbá a Szerződő/Üzembentartó által 

meghatározott egyéb tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kőteles kiállítani. 

Biztosító a számlán Szerződőként/Üzembentartóként a következő megnevezést kőteles 

használni:

Szerződő/Üzembetartó neve: FO KETU SZ Fővárosi Kéményseprőipari 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Számlán szerepeltetendő címe: 1145 Budapest, Szugló utca 9-15.

Adószáma: 12109584242

9. A Biztosító az aktuális biztosítási díjról számlát bocsát ki a Szerződő/Üzembentartó részére, 

melyet minden esetben a Műszaki Specifikációban megadott kommunikációs út meghatározásai 

alapján küld meg.

10. A Biztosító minden számlán kőteles feltüntetni a saját szerződésszámát, a teljesítés jogcímét, a 

teljesítés időszakát, valamint -  ha ezt a Szerződő/Üzembentartó kéri, akkor - a 

Szerződő/Üzembentartó által megadott azonosító számot. A Biztosító minden számla 

kibocsájtásával egyidőben köteles elektronikusan benyújtani egy excel formátumú részletezőt a 

kiadott számlában szereplő gépjárműállomány szerinti díjmegbontás tartalmával. A fenti excel 

táblázat a Műszaki Specifikációban rögzített kommunikációs út szerint kerül kiküldésre.

11. Szerződő/Üzembentartó a számla igazolt beérkezésétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül 

kőteles azt felülvizsgálni és visszautasítás esetén a Biztosítót erről írásban értesíteni. Felek 

megállapítják, hogy a számla fizetési határidejét a szabályszerűen és a megfelelő adatokkal 

kiállított számla kézhezvételétől/számla kiállításától'^ számítják.

12. Szerződő/Üzembentartó késedelmes fizetése esetében Biztosító jogosult a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározottak szerinti 

késedelmi kamatot felszámítani az elfogadott számla összege után a késedelmes napokra 

számítva. Szerződő/Üzembentartó nem köteles kamatot fizetni a vitatott vagy jóvá nem hagyott 

számlák összege után.

13. A biztosítási díjat a Szerződő/Üzembentartó a Kbt. 130.§ (1) bekezdése és a Ptk. 6:130.§ (1) 

bekezdése szerint, a tárgyidőszak első hónapjában kiállított számla alapján előre fizeti meg, oly 

módon, hogy azt, a helyes számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül / a helyes 

számla kiállításának dátumától számított 30. napon® banki utalással teljesíti a Biztosító számára.

Szerződés aláírásakor törölni a nem megfelelő részt. Kizárólag a BTI Zrt. esetén alkalmazható a „számla 
kiállításától” kitétel.
 ̂ Valamennyi ajánlatkérős esetében, kivétel a BTI Zrt. a helyes számla igazolt kézhezvételétől számított 30 

napon belül történik meg az adott számla teljesítése, a BTI esetében a számla kiállításának dátumától számított 
30. napon történik meg az adott számla teljesítése.



A fizetési határidő tekintetében akkor is ez a szabály irányadó, ha a kiállított számlán szereplő 

fizetési határidő a fentiektől eltér. Ha ez munkaszüneti nap, akkor az ezt kővető munkanap.

14. A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (5) és (6) bekezdései is irányadók.

15. A kifizetés során a Biztosító kőteles legkésőbb a fizetési határidőig Szerződő/Üzembentartó 

részére megküldeni egy a fizetési határidő napjától számított 30 (harminc) napnál nem régebbi 

együttes nemleges adóigazolást, de ez nem szükséges, amennyiben szerepel a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal kőztartozásmentes adózói adatbázisában. Szerződő/Üzembentartó csak a 30 

(harminc) napnál nem régebbi együttes nemleges adóigazolás birtokában, illetve Biztosítónak a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal kőztartozásmentes adatbázisában történő szereplése esetén 

egyenlíti ki a benyújtott számla ellenértékét. Szerződő/Üzembentartónak a nemlegesnek minősülő 

együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése hiányában visszatartja a kifizetést. 

Az együttes nemleges adóigazolás késedelmes megküldése miatti fizetési késedelem időszakára 

Biztosító késedelmi kamatot nem számíthat fel.

16. A biztosítási díj magában foglalja a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIN. 

törvényben meghatározott baleseti adót.

17. Felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási díj a Biztosító valamennyi költségét magába 

foglalja, erre figyelemmel a Biztosító a biztosítási szolgáltatásért biztosítási díjon felül egyéb díjat 

vagy költséget nem számíthat fel.

18. Biztosító nem fizethet, illetve számolhat el a biztosítási díjban a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 

szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Biztosító 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

19. Biztosító vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Szérződő/Üzembentartó számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről a Szerződőt/Üzembentartót haladéktalanul értesíti.

20. A külföldi adóilletőségű Biztosító köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 

hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 

Biztosítóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

V. A teljesítésre vonatkozó szabályok

1. Biztosító kijelenti, hogy a jelen szerződésben vállalt feladatok ellátásához a szükséges 

szakértelemmel, szakmai tapasztalattal és jártassággal rendelkezik, kijelenti, hogy a legjobb 

szakmai tudása szerint, a vonatkozó jogszabályok, hatósági és egyéb előírások maradéktalan 

betartása mellett jár el. Biztosító kijelenti, hogy a vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges 

engedélyekkel rendelkezik.

2. Biztosító kijelenti, hogy a szerződés tárgyát, az ellátandó feladatok lényeges jellemzőit és a 

biztosítási szolgáltatás teljesítésének egyéb feltételeit megismerte.

3. Jelen kőtelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés hatálya alatt a Biztosító nyilvántartja, de 

nem veszi figyelembe a díjszámításban a gépjárművenkénti bonus/malus fokozatot. A biztosítási 

díjszámításnál a bonus/malus díjszorzók értéke 1, azaz egy.



4. A kockázatviselés (teljesítés) helyszíne: A 2009. LXII KGFB törvény alapján és mindenkori 

hatályos jogszabályok alapján.

VI. A biztosítási esemény bekövetkezésekor követendő eljárás

1. A Szerződő/Üzembentartó a jogszabályokban foglaltak szerint, illetve a Biztosító megkeresése

alapján a károkozásban vétkes gépjárműveinek azonosításához szükséges adatokat, 

információkat megadja.

VII. Alvállalkozó, közreműködő igénybevétele

1. Biztosító alvállalkozót (közreműködőt) igénybe vehet a Kbt. 138.§-ában foglaltakra figyelemmel. 

Biztosító a jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy felel, mintha a 

tevékenységet maga végezte volna, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig 

felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. A teljesítésbe bevont 

alvállalkozót, közreműködőt a Biztosítóra vonatkozó titoktartási kötelezettséggel megegyező 

mértékű titoktartási kötelezettség terheli.

2. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Biztosító a jelen szerződés teljesítéséhez a 2. számú 

mellékletben megnevezett alvállalkozókat veszi igénybe, vagy nem kerül alvállalkozó igénybe 

vételre.®

3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Biztosító esetlegesen a szerződéskötésig 

megnevezett alvállalkozón túl további alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, úgy azt a Kbt. 

138. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 141. § (4) bekezdése alapján előrelátható, rögzített 

változásnak tekintik, ezért az új alvállalkozót elégséges a Szerződő részére előzetesen 

bejelenteni és a bejelentéssel egyidejűleg nyilatkozni arról, hogy az újonnan bevont alvállalkozó 

nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

4. A teljesítéshez a Biztosító a közbeszerzési eljárás során az alkalmasságának igazolásában részt 

vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe 

venni. E szervezetek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más 

(ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Kbt. 138.§ 

(2) bekezdése szerinti feltételek teljesülnek. A Biztosító a szerződés megkötésének időpontjában, 

valamint az követően a szerződés teljesítése során köteles a Szerződő/Üzembentartónak 

valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a 

megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a 

bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll 

kizáró okok hatálya alatt.

5. Biztosító tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevont alvállalkozók, 

egyéb közreműködők listáját jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza (Kbt. 66. § (6) 

bekezdése, Kbt. 65. § (7) bekezdése és 138. § (3) bekezdése (amennyiben releváns) szerinti 

ajánlattevői nyilatkozat).

® Szerződéskötéskor a nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kitöltendő.



VIII. A szerződésszegésre vonatkozó szabályok

1. Biztosító szerződésszegést követ el különösen, de nem kizárólagosan, ha

az eredeti megkötöttséghez képest jelentős mértékben (+50% feletti) késedelmesen teljesít, vagy 

hibásan teljesít, mert a szolgáltatás nem felel meg a teljesítéskori jogszabályokban, vagy a jelen 

szerződésben meghatározottaknak.

A fent leírt esetekben a Szerződő/ Üzembentartó írásban felszólítja Biztosítót a szerződésszerű 

teljesítésre.

2. Biztosító súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha: 

a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,

neki felróható okból a szerződésben vállalt teljesítési határidő vonatkozásában az eredeti 

megkötöttséghez képest jelentős mértékben (+100% feletti) késedelmesen teljesít, 

Szerződő/Üzembentartó írásbeli felszólítása ellenére sem a jelen szerződés szerint teljesít. 

Biztosító fizetésképtelenné válik, vagy ellene reorganizációs eljárás indul.

Biztosító tevékenysége folytatásához szükséges engedélyét a szerződés időtartama alatt 

visszavonják, felfüggesztik.

a teljesítés meghiúsul és/vagy ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Biztosító felelős.

3. Szerződő/Üzembentartó súlyos szerződésszegésének minősül, ha:

az általa befogadott/jóváhagyott számlát, annak jelen szerződés szerinti fizetési 

határidején túl, a Biztosító fizctcsi felszólítását kővetően 30 (harminc) napon belül som 

egyenlíti ki.

4. Felek a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak egyoldalúan, írásban, azonnali 

hatállyal a jelen szerződés felmondására, vagy amennyiben még nem történt teljesítés, a jelen 

szerződéstől elállni.

IX. A szerződés módosítása, megszűnése

1. A Felek tudomással bírnak arról, hogy jelen szerződésnek -  a felhívás, a dokumentáció feltételei, 

illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részének -  a módosítására kizárólag felek 

közös megegyezésével, írásban a Kbt. 141. §-ában foglaltak szerint van mód. Nem minősül 

szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a 

székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező 

változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók 

adataiban bekövetkező változás, valamint a fizetési gyakoriság szerződésben rögzítetthez 

képesti megváltozása. A fentiek szerinti változásokról az érintett Fél a másik Felet -  az eset 

körülményeitől függően -  vagy előzetesen írásban, a Műszaki Specifikációban rögzítettek vagy 

az ott nem kezelt, akkor a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 (tíz) napon belül 

köteles értesíteni.

2. A Szerződő/Üzembentartó az állományváltozást a jogszabályokban foglaltak szerint köteles a 

Biztosító felé bejelenteni aktualizált adatközlővel. Szerződő Felek az állományváltozást olyan 

előrelátható és ismert módosításnak tekintik a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján, amely 

nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.



3. Jelen szerződés a határozott időtartam lejártával megszűnik, kivéve, ha a

Szerződő/Üzembentartó a hosszabbításra meghatározott időtartamot aktiválja. Ebben az esetben 

a szerződés az eredeti tartam +1 év hosszabbítás utolsó napjának 24:00 percét kővetően szűnik 

meg.

4. A szerződő Felek bármelyike a biztosítási évforduló előtt legkésőbb 4^ hónappal jogosult 

egyoldalú nyilatkozattal, indokolás nélkül a szerződést írásban felmondani a biztosítási 

évfordulóra.

5. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján a Szerződő/Üzembentartó kőteles a jelen szerződést 

felmondani, vagy -  a Ptk.-ban foglaltak szerint -  attól elállni, ha a szerződés megkötését 

kővetően jut tudomására, hogy a Biztosító tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok 

állt fenn és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

6. A Szerződő/ Üzembentartó a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben kőteles jelen 

szerződést felmondani -  ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -  ha:

a) a Biztosítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében

fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a Biztosító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

7. Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik fél súlyos

szerződésszegése esetén, mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik féllel írásban 

kell közölni. Súlyos szerződésszegésnek minősülnek különösen, de nem kizárólagosan a jelen 

szerződés VIII. pontjában foglalt esetek.

8. A szerződés -  egyidejűleg a Biztosító kockázatviselése -  a biztosítási díj be nem fizetése esetén 

a biztosítási díj esedékességét kővető 60. napon megszűnik, ahol az esedékesség a Felek által 

szerződésben rögzített gyakoriság szerinti időszak első napja.

9. Ha a Szerződő/Üzembentartó biztosítási érdeke megszűnik vagy a biztosítási esemény

bekövetkezése lehetetlenné vált, erről a tudomást szerző Fél a másik Felet haladéktalanul, de 

legkésőbb a Műszaki Specifikációban foglaltak szerint írásban értesíteni kell. A szerződés, illetve 

annak vonatkozó része az érdekmúlást kővető nappal megszűnik. A Biztosító az érdekmúlás 

napjával bezárólag viseli a kockázatot és a Szerződő/Üzembentartó e napig köteles a díj 

fizetésére. A megszűnés napját és a jogkövetkezményeit Felek írásban rögzítik.

X. Egyéb rendelkezések

1. A Felek a saját tevékenységi körükbe eső cselekményekért vagy mulasztásokért önálló 

felelősséggel tartoznak.

2. A Felek kötelesek működésük során a hatályos jogszabályok szerint eljárni és céljuk, hogy a 

korrupcióellenes, a tisztességes piaci magatartást szabályozó, versenyjogi valamint

 ̂Kivétel BKK, ahol ez 3 hónap!



fogyasztóvédelmi szabályoknak, továbbá az üzleti etika általánosan elfogadott szabályainak 

megfeleljenek, a szerződés megkötése és teljesítése során ezeknek megfelelően járjanak el.

3. A Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés teljesítése során megismert, a másik fél 

tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ stb. (a továbbiakban: adat), 

amelynek a nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása 

a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy biztonsági érdekét sértené vagy veszélyeztetné - 

és amelyet jogszabály egyébként más titokfajtának nem minősít - a Felek üzleti titkát képezi.

• A Felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a szerződésben 

foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. Titoktartási kötelezettségük körében a 

tudomásukra jutott adatokat illetéktelen részére hozzáférhetővé nem tehetik, nem közölhetik, 

át nem adhatják, nyilvánosságra nem hozhatják -  jogszabályi kötelezettség esetét kivéve -  

a szerződés megszűnését követően sem.

• A Felek tudomásul veszik, hogy az általuk vállalt titoktartási kötelezettség azon harmadik 

személyekre is kiterjed, akiket a szerződés teljesítésébe bevonnak. A Felek kötelesek 

felhívni e személyek figyelmét a szerződésben foglalt titoktartási kötelezettségre, annak 

betartására, amelynek megtörténtét egymás részére bármikor igazolni is kötelesek.

• A Felek közötti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a Biztosító köteles a 

jogszabályokban foglaltak szerint haladéktalanul visszaadni vagy megsemmisíteni minden 

olyan bizalmas adatot tartalmazó dokumentumot, illetve arról készített másolatot, amellyel 

kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli.

• A titoktartás alól kivételt képez az az eset, amikor valamelyik fél jogszabályban előírt 

kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti adatok valamelyikét.

• A jelen titoktartási szabályok megsértéséért - az egyéb jogi következményeken túl - a Felek 

egymással szemben kártérítési felelősséggel tartoznak.

• A Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései a jelen Szerződéssel 

összefüggésben alkalmazandók, a Felek adatkezelésére e törvény rendelkezéseit kell 

alkalmazni. Biztosító a Szerződést, valamint az annak teljesítése során vagy azzal 

összefüggésben tudomására jutott minden információt üzleti titokként (a továbbiakban: 

„Titok”) köteles kezelni és azokat kizárólag a Szerződés teljesítése céljából használhatja fel, 

és illetéktelen személyek tudomására nem hozhatja, ennek megfelelően a Biztosító a 

Szerződés, valamint az annak teljesítése során létrejött tervek, dokumentumok, és Titok 

vonatkozásában kommunikációs tevékenységet nem folytathat.

• Jelen szerződés aláírásával a Felek vállalják, hogy természetes személyek adatainak 

kezelése során a a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és 

a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) megfelelve járnak el. így 

különösen. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése, valamint a 

Felek közötti kapcsolattartás lehetővé tétele céljából a Felek kezelik egymás



kapcsolattartóinak, valamint a szerződés teljesítésében részt vevő egyéb munkavállalóinak 

személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján. Mindkét Fél jogos érdekét 

képezi, hogy szerződéses partnerével a szerződés megfelelő teljesítése és az 

együttműködés megteremtése érdekében kapcsolatot tartson. Szerződő/Üzembentartó a 

károsulti személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont szerinti jogi kötelezettség 

teljesítése jogalappal kezeli és továbbítja Biztosító felé 

Szerződő Felek tudomásul veszik, hoqv a szerződés a Kbt. 43. ^-a (1) bekezdésének d) és f) 

pontiéiban és (2) bekezdésében foglaltakra fiqvelemmel nvilvános, tartalma közérdekből 

nvilvános adatnak minősül.

4. Kapcsolattartók;

Szerződéses ügyekben kapcsolattartó:

Kapcsolattartó
neve

Telefon E-mail

Szerződő/Üzembentartó
részéről:

Schild László 06-70-331-
1816

schild.laszlo@kemenysepro.hu

Biztosító részéről: Patik László 06-1-452-
5492

laszlo.patik@generali.com

A Biztosító az ajánlata alapján vállalja, hogy a szerződés teljes időtartama alatt legalább 1 fő 

dedikált kapcsolattartót biztosít: Igen/Nem^

Dedikált
kapcsolattartó

neve

Telefon E-mail

Szerződő/Üzem bentartó 
részéről:

Hegedűs Anna 
Mária

06-20-
567-8896

hegedus.anna@kemenysepro.hu

Biztosító részéről: Patik László 06-1-452-
5492

laszlo.patik@generali.com

5. A jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését a Felek elsődlegesen tárgyalások útján 

kötelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére a szerződő Felek 

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX (mindenkor hatályos) szerint illetékes bírósághoz 

fordulnak.

6. A jelen szerződés egyes rendelkezései egymással összhangban értelmezendőek, és 

amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése vagy egy beazonosítható rész 

érvénytelennek bizonyul, akkor az ilyen érvénytelenség nem érintheti a jelen szerződés többi 

rendelkezését vagy annak beazonosítható részeit.

7. Jelen szerződésben nem rendezett kérdésekre a Ptk., a Kbt. és végrehajtása tárgyában hatályba 

lépett rendeletek, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok, különösen a kőtelező gépjármű

felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény az irányadóak.

8. Biztosító képviselője nyilatkozik, hogy - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § 

(6) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 1 b) pontja 

alapján - az általa képviselt társaság átlátható szervezetnek minősül.

A szerződéskötéskor a nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kitöltendő.
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9. Jelen szerződés részét képezik a Kbt. 136. § és 143. § rendelkezéseiben foglaltak.

10. Jelen szerződés 4 (négy) eredeti, egymással azonos tartalmú példányban készült, amelynek 

minden oldalát a Felek képviselői szignójukkal látták el és végül aláírták, melyből 3 (három) 

példány a Szerződő/Üzembentartót, 1 (egy) példány pedig a Biztosítót illeti meg.

11. Felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.

Melléklet:

Szerződő Felek megállapodnak, hogy az alábbi dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét 

képezik, valamint a Biztosító tevékenységét a következő dokumentumokban rögzített feltételek 

szerint végzi el:

1. melléklet: a közbeszerzési eljárást megindító felhívás, a kiegészítő tájékoztatás

dokumentuma, az eljárás során készült valamennyi jegyzőkönyv, nyilatkozat,

2. melléklet: a Műszaki Specifikáció, adatközlő táblázat

3. melléklet: Nyertes ajánlattevő ártáblázata

4. melléklet: Nyertes Ajánlattevő ajánlata és szerződési feltételei (ASZF, KSZF stb)

A közbeszerzési eljárás iratanyaga (eljárást megindító felhívás, közbeszerzési dokumentumok, adott 

esetben kiegészítő tájékoztatások, ajánlat, adott esetben hiánypótlási felhívás és hiánypótlások, adott 

esetben felvilágosítás kérések és arra adott válaszok, adott esetben indokoláskérések és 

indokolások, írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról) -  annak csatolása nélkül is -  a jelen 

szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Kelt: Budapest, 2018. .9^ ; .'fii:.

Megnevezés A felek jóváhagyó aláírása

Szerződő/Biztosított részéről:

Biztosító részéről: \  f.
Molnár Zsuzsanna Dobrovics Péter / 

csoportvezető vállalati közbeszerzési szakértő
Generáli Síztüsito zn.. \ e

ellenjegyezve

Ilenjegyezve

Bélyegzősorszám: 10812
,EKEBALÍ 1066 BudaDes* "
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Dr. Bosnyák Judit

Műszaki specifikáció

a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. - 

mint gesztor - által meghirdetett közbeszerzési eljárás 

keretén belül megvásárolni kívánt kötelező 

gépjármű-felelősségbiztosítási fedezete tekintetében
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A közbeszerzési e ljá rás tárgya:

az eljárásban résztvevő Ajánlatkérő közbeszerzési eljárás keretén belül vásárolja meg a következő 3+1 éves 

időszakra vonatkozó: kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetét.

Részajánkltéfei Ismerletése:

1, ajánlati elem: kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 

Dokumentum hierarchia:

A közbeszerzés lefolytatásának időszaka alatt, majd a teljesítés során az alábbi dokumentumhierarchia kerül 

meghatározásra:

1. a közbeszerzési eljárás dokumentumai (eljárást megindító felhívás, közbeszerzési dokumentumok és 
annak részét képező dokumentáció, műszaki specifikáció és szerződéstervezet, adatközlő, ártáblázatok, a 
kiegészítő tájékoztatás dokumentuma, az eljárás során készült valamennyi jegyzőkönyv, nyilatkozat, 
nyertes ajánlattevő ajánlata)

2. A Szerződő felek között létrejött szerződés,

3. Biztosító szerződési feltételei (ASZF, KSZF stb.)

Eltérő rendelkezés esetén a dokumentumok sorrendisége (1 -tői 4-ig) szerinti hierarchia követendő, ahol azok adott 

területre vonatkozó magyarázatában mutatkozó eltérést, értelmezését mindig a sorrend szerinti dokumentum 

határozza meg.

A résziijáiilatrii egyiittesen igaz pariioiéíerek:

Gesztorra /  a közbeszerzést technikailag összefogóra /  lebonyolítóra vonatkozó paraméterek:

Megnevezés Adat

név: BV H  Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.

székhely: 1052 Budapest, Városháza utca 9-11.

cégjegyzékszám: 01-10-046833

adószám: 23024216-2-41

végzett tevékenység: Vagyonkezelés (holding)



SEeraődö / íkembentartóra vonatkozó paraméterek:

Megnevezés Adat

1, név: Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.

cég) egy zékszám: 01-10-042694

adószám: 10987553-2-41

végzett főtevékenység: 9603 '08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

Díjfizetés gyakorisága éves

2, név: FOKETUSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű 

Társaság

székhely: 1145 Budapest, Szugló utca 9-15.

cégjegyzékszám: 01-09-466332

adószám: 12109584-2-42

végzett főtevékenység: 8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás, építményüzemeltetés

Díjfizetés gyakorisága éves

3, név: Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

székhely: 1073 Budapest, Dob u. 90.

cégjegyzékszám: 01-10-042452

adószám: 10903894-2-42

végzett főtevékenység: 8130 '08 Zöldtemlet-kezelés

Díjfizetés gyakorisága negyedéves

4, név: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.

cégjegyzékszám: 01-10-042451

adószám: 10898824-2-44

végzett főtevékenység: 3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Díjfizetés gyakorisága negyedéves

5, név: Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 63. b-c. ép.

cégjegyzékszám: 13-09-156292

adószám: 23921917-2-13

végzett főtevékenység: 3 700 '08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

Díjfizetés gyakorisága féléves

6, név: Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C.

cégj egy zékszám: 13-09-066513

adószám: 10819067-2-13

végzett főtevékenység: 3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás



Díjfizetés gyakorisága féléves

7, név: Szegedi Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.

cégj egy zékszám: 06-10-000294

adószám: 12634048-2-06

végzett főtevékenység: 3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Díjfizetés gyakorisága féléves

8, név: FKF Nonprofit Zrt.

székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.

cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043157

adószám: 12166602-2-44

végzett főtevékenység: nem veszélyes hulladék gyűjtése

Díjfizetés gyakorisága negyedév

9, név: Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 1.

cégj egy zékszám: 00-15-493235

adószám: 15493235-2-41

végzett főtevékenység: 8411. Általános közigazgatás

Díjfizetés gyakorisága féléves

10, név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytórsaság

székhely: 1980 Budapest, Akácfa u. 15.

cégjegyzékszám: 01-10-043037

adószám: 12154481-4-44

végzett főtevékenység: 4931 '08 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás

Díjfizetés gyakorisága éves

11, név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

cégj egy zékszám: 01-10-046840

adószám: 23028966-4-44

végzett főtevékenység: 4931 '08 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás

Díjfizetés gyakorisága negyedéves

12, név: Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.

cégj egy zékszám: 01-10-042451

adószám: 10898824-2-44

végzett főtevékenység: 3700 '08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

Díjfizetés gyakorisága féléves



13, név: Fővárosi Csatornázási Művek Mélyépítő Korlátolt Felelősségű 

Társaság

székhely: 1095 Budapest, Laczkovich utca 1.

eégj egy zékszám: 01-09-562612

adószám: 12181502-2-43

végzett főtevékenység: 4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

Díjfizetés gyakorisága féléves

14, név: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

cégjegyzékszám: 01-10-042582

adószám: 10941362-2-44

végzett főtevékenység: 3530 '08 Gőzellátás, légkondieionálás

Díjfizetés gyakorisága éves

A clíjfiEetés gyakoriságára vonatkozó szabály:

A Biztosító a közbeszerzési eljárás megindításakor közzétett adatközlő táblázatban foglalt gyakoriság szerinti 

díjfizetést figyelembevéve adja meg az adott Szerződőre vonatkozó éves díjat. Ha a szerződés és/vagy a 

hosszabbítás időszaka alatt a Szerződő a díjfizetési gyakoriságán változtatni szeretne, akkor a Felek azt 

értelemszerűen az alábbi táblázat szerint végzik el figyelemmel a Kbt. 141. §-ában foglaltakra:

Fizetési ütemezés Díjkedvezmény, pótdíj mértéke
EVES 0%
FELEVES 0%
NEGYEDEVES 0%
HAVI nem lehetséges!



Kockázatviselés időszakára vonatkozó param éterek:

Megnevezés

biztosítás tartama:

kockázatviselés kezdete a nyitó állomány tekintetében 

(hatálybalépés napja):

kockázatviselés vége:

biztosítási évforduló:

Várakozási idő

szerződés hosszabbításának lehetősége

Adat

határozott 3 év, amely 1 alkalommal hosszabbítható, 

1 évre

az adatközlő táblázatban megjelölt, adott 

Szerződő/Üzembentartóra vonatkozó

előzményszerződés megszűnését követő nap 00.00 

perce.

a hatálybalépést követő 36 hónap utolsó napjának 

24.00 perce

a hatálybalépéstől (kockázatviselés kezdetétől) 

számított minden egész év azonos napja

a műszaki specifikáció teljes terjedelme alatt a 

meghatározott kockázatok tekintetében nem 

alkalmazható várakozási idő, valamennyi kockázat 

egységesen a szerződésben rögzített kockázatviselés 

kezdetével indul

A szerzodes(ek) felmondása

felmondási időkorlát

 ̂Kivétel BKK, ahol 3 hónapi

a Szerződő / Üzembentartó a hosszabbításra 

vonatkozó időtartam aktiválása esetén, a 

hosszabbítás időtartamára is vonatkoztatva a 

szerződés változatlan műszaki és pénzügyi 

tartalommal való fenntartását irányozza elő. A 

műszaki és pénzügyi tartalom alatt a biztosított 

vagyontárgyak értékének, mennyiségének változása 

nem értendő. Az aktiválás: az (utolsó) évforduló előtt 

legkésőbb 4 hónappal, a Szerződő / Üzembentartó 

által a Biztosítóhoz intézet ezirányú, írásos 

nyilatkozatával történik, amelyre legkésőbb a 

kézhezvételt követő 15 napon belül a Biztosító 

nemleges válasszal is élhet. Ezen utóbbi esetben a 

szerződés az eredetei futamidő végére megszűnik.

a szerződő felek a szerződés időszakára tekintettel, a 

határozott tartamon belüli a rendes felmondás jogát 

évfordulóra, az azt megelőző 4̂  hónapos 

felmondási időben határozzák meg.



a másik fél adott időpillanatban érvényes székhelye 

és/vagy magyarországi fióktelephelye felé írásban, 

ajánlott, tértivevényes küldeményként, az Alkusz 

egyidejű és azonos tartalmú értesítése mellett.

felmondás rendje:



D íjazásra  és d íjfize tésre  vonatkozó pa ram éte rek:

Megnevezés

díjfizetés gyakorisága;

díjfizetés módja:

díjfizetés rendje:

díjfizetés időszakának igazodása:

díj számlázás törtidőszakra fedezetbe emelés és/vagy 

fedezetből törlés esetén^:

a fizetési határidőre vonatkozó megkötés^

díj számla kötelező mellékletére vonatkozó megkötés'*

Adat

lásd adott ajánlatkérő adatközlő táblázatban 

meghatározott paraméterei alatt

számla ellenében átutalással

Biztosítóhoz közvetlen

a közbeszerzés hatálya alatti valamennyi szerződés 

esetében annak időszaka, valamint annak 

díjszámítása a kockázatviselés kezdetéhez igazított 

biztosítási időszak szerint üzemel.

törtidőszaki belépés és kilépés esetén is a szerződő 

felek egymással havonta számolnak el un.: 

gyűjtőszámlában. Amennyiben az elszámolást 

követően a Szerződőnek/Üzembentartónak befizetési 

kötelezettsége keletkezne, akkor erre a részre is „a 

fizetési határidőre vonatkozó megkötés”-ben 

foglaltak érvényesek. Amennyiben az elszámolást 

követően a Szerződőt/Üzembentartót megillető 

díjvisszatérítés keletkezne, akkor a díjjal érintett 

Szerződő/Üzembentartó nyilatkozata alapján 

lehetőség van a díj visszautalására vagy a következő 

időszak díjazásába történő beépítésre is. Amennyiben 

Szerződő/Üzembentartó nem nyilatkozik a díj a 

következő, gyakoriságszerinti időszak díj számlázása 

során kerül beépítésre.

a biztosítási díjat a Kbt. 130.§ (1) bekezdése és a Ptk. 

6:130.§ (1) bekezdése szerint, a

Szerződő/Üzembentartó a meghatározott bontásban 

fizeti meg, a tárgyidőszak első hónapjában kiállított 

számla alapján előre, a szerződésben rögzített 

feltételekkel és időpontokban.

A Biztosító minden számla kibocsájtásával 

egyidőben köteles elektronikusan benyújtani egy 

excel formátumú részletezőt a kiadott számlában 

szereplő gépjárműállomány szerinti díj megbontás 

tartalmával. A fenti excel táblázat a Műszaki

 ̂Kivétel BKV Zrt, ahol annak saját szerződésében foglaltak szerinti 
 ̂Kivétel BKV Zrt, ahol annak saját szerződésében foglaltak szerint! 
 ̂Kivétel BKV Zrt, ahol annak saját szerződésében foglaltak szerint!



Specifikációban rögzített kommunikációs út szerint 

kerül kiküldésre.

díj tartási kötöttség:

a Biztosító a határozott tartamú futamidő alatt és az 

esetleges hosszabbítás időszaka alatt sem jogosult a 

díjképzés menetén változtatni, illetve nem jogosult a 

díj képzés során használt paraméterek (darabdíj, 

díjtétel, kockázati szorzó) pozitív irányú 

változtatására (a határozott tartam alatt az esetleges 

hosszabbítások időszak is értendő)

A közbeszerzési eljárás során haszüált, a díjképzésre, a díj bemiitafására és a későbbi boiitására 
vonatkozó szabály:

FELHÍVJUK AZ AJÁNLATTEVÖ(k) / BIZTOSÍTÓ(K) FIGYELMÉT, HOGY VALAMENNYI 

RÉSZAJÁNLAT VALAMENNYI BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSE TEKINTETÉBEN A MEGAJÁNLOTT 

DÍJAZÁSNAK TARTALMAZNIA KELL AZ AHHOZ TARTOZÓ VALAMENNYI ADÓTERHET.

FELHÍVJUK AZ AJÁNLATTEVÓ(k) / BIZTOSÍTÓ(K) FIGYELMÉT, HOGY VALAMENNYI 

RÉSZAJÁNLAT TEKINTETÉBEN AJÁNLATKÉRŐ A TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA ALATT ALKUSZI 

KÖZREMŰKÖDÉST VESZ IGÉNYBE.

FELHÍVJUK AZ AJÁNLATADŐ(K) / BIZTOSÍTŐ(K) FIGYELMÉT, HOGY MÁR A KOCKÁZATVISELÉS 

HATÁLYA ALATT, A SZERZŐDÉSBEN FOGLALT VAGYONTÁRGYAK MENNYISÉGI MUTATÓINAK 

IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATA, KARBANTARTÁSA, MAJD A SZERZŐDÉSEN VALÓ 

ÉRVÉNYESÍTÉSE NEM MINŐSÜL A SZERZŐDÉSES KÖTELEM BÁRMINEMŰ 

MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK, ÍGY ERRE A NYERTES AJÁNLATADÓ LEHETŐSÉGET BIZTOSÍT.
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A  ko m iiiu n iká c ió s  utakra vonatkozó megkötések / pa ram éte rek:

Megnevezés Adat^

Biztosító által kibocsátott elektronikus levelek 

postázásának iránya kivétel fedezetigazolások 

(küldésének iránya):

Alkusz / Szerződő/Üzembentartó e-mail címére

Biztosító által kibocsátott, elektronikusan kiadott 

fedezetigazolások (küldésének iránya):
Alkusz / Szerződő/Üzembentartó e-mail címére

Biztosító által kibocsátott, díjazást érintő valamennyi 

papír alapú dokumentum (díjbekérő, díjfelszólító, 

számla stb.) postázásának iránya:

Alkusz / Szerződő/Üzembentartó e-mail 

postacímére, kivétel olyan törvény, vagy egyéb 

jogszabály hatálya alá tartozó fedezet esetében, ahol 

a mindenkori törvényi szabályozottság az irányadó és 

az ott nevesített dokumentumok közvetlen a 

Szerződő / Üzembentartó felé postázható az Alkusz 

egyidejű és azonos tartalmú értesítése mellett (amely 

értesítés már történhet elektronikus formában is)

Biztositó által a kibocsátott, a fedezetet vagy annak 

megszűnését érintő és/vagy megtestesítő valamennyi 

papír alapú dokumentum kivétel fedezetigazolás 

postázásának iránya:

Alkusz / Szerződő/Üzembentartó e-mail postacímére, 

kivétel olyan törvény, vagy egyéb jogszabály hatálya 

alá tartozó fedezet esetében, ahol a mindenkori 

törvényi szabályozottság az irányadó és az ott 

nevesített dokumentumok közvetlen a Szerződő / 

Üzembentartó felé postázható az Alkusz egyidejű és 

azonos tartalmú értesítése mellett (amely értesítés 

már történhet elektronikus formában is)

Biztosító által a kibocsátott fedezetigazolás 

postázásának iránya:
Alkusz / Szerződő/Üzembentartó posta címére

Biztosító által a kibocsátott zöldkártya postázásának az 

iránya:
Alkusz / Szerződő/Üzembentartó posta címére

Biztosító által a kibocsátott, a kárrendezési eljárás 

során készült valamennyi dokumentum (kárszám, 

káradat bekérő, kárszámítás, kárkifizetés értesítő stb.) 

postázásának iránya:

Alkusz / Szerződő/Üzembentartó posta címére

A Szerződő és a Biztosító egymáshoz intézett 

felmondása esetén

A szerződő Felek adott időpillanatban érvényes 

magyarországi székhelye és/vagy fióktelephelye felé 

írásban, ajánlott, tértivevényes küldeményként, az 

Alkusz egyidejű és azonos tartalmú elektronikus 

értesítése mellett.

minden egyéb esetben: Alkusz / Szerződő/Üzembentartó posta címére

 ̂A táblázatban a végső postázási irány a szerződéskötéskor kerül a Szerződő/Üzembentartó igényei szerint 
aláhúzásra.



A fedezet igazolására vonatkozó megkötések / adatok:

LEJELENTES / IGAZOLÁS ELEKTRONIKUS RESZE

1
lejelentés, változásbejelentés, fedezetbevonás, 

fedezetből kijelentés kezdete és menete:

Szerződő / Üzembentartó és/vagy az Alkusz által 

használt formanyomtatványon, amennyiben ilyen 

nincs, akkor a Biztosító rendszeresített és használt 

formanyomtatványán, formalevélben a Biztosító 

meghatározott e-mail címére és/vagy fax számára 

történő lejelentéssel, a megjelölt fedezeti, vagy 

fedezet megszűnését is tartalmazó időpont és igény 

szerint

2

lejelentés, változásbejelentés, 

fedezetbevonásra, fedezetből kijelentésre

használt dokumentumszükségiet®:

a Biztosító elfogadja a lejelentés, a megváltozás, a 

törlés tekintetébe is a hiánytalanul kitöltött 

formanyomtatványt, formalevelet és annak adatait. 

A formanyomtatvány, formalevél mellé más 

dokumentumot nem kér. A nyomtatványon 

feltüntetett adatokért az azt kitöltő és/vagy aláíró 

szavatol

3
lejelentés, fedezetbevonásra, fedezetből 

kijelentés várható adattartalma:

a vagyontárgy/tevékenység esetében: pontos típus, 

mennyiség, érték, valamint márka, műszaki 

jellemzők, motor és alvázszám, forgalmi rendszám, 

teherbírás, hengerűrtartalom, gyártás és forgalomba 

helyezés ideje, tevékenység ismertetése, 

behatárolása stb. A kockázatviselés kezdete és/vagy 

megszűnése tekintetében: a 2009. LXII tv., azaz a 

KGFB törvény alapján

4 változásbejelentés várható adattartalma:

a Szerződő / üzembentartó, a közlési kötelezettség 

hatálya alá taifozó adatállományon belüli bármilyen 

adatváltozása. Ezen belül különösen, de nem 

kizárólagosan az üzembentartás, a birtokbaadás, 

vagy birtokbavétel napjának megváltozása, forgalmi 

rendszám bejelentése és megváltozása, adott 

gépjárműre vonatkozó jogviszony bármilyen okú 

megszűnése

5

fedezetigazolás, javított fedezetigazolás, 

zöldkártya elektronikus módon történő 

kiállításának és megküldésének határideje:

az igény Biztosítóhoz való beérkezéstől számított 16 

munkaórán belül. A Biztosító a lejelentés, 

változásbej elentés, fedezetbevonás 

strukturáltságának megőrzésével e-mailban vagy

® Kivétel BKV Zrt, ahol annak saját szerződésében foglaltak szerinti
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szükség esetén faxon továbbítja a 

fedezetigazolás(oka)t, zöldkártyákat.

6
fedezetigazolás elektronikus fájl formátuma 

lehet:
pdf,jpg,jpegstb.

7 fedezetigazolás tekintetében egyéb megkötés:

lejelentett vagyontárgyanként, gépjárművenként 

külön igazolást kell kiállítani. Az egy 

dokumentumban, listában kiállított fedezetigazolás 

kiállítására a Szerződő / Üzembentartó vagy az 

Alkusz előzetes hozzájárulását követően kerülhet 

sor.

8 fedezetigazolás tartalmi követelmény:

a Biztosító formanyomtatványa szerint úgy, hogy az 

a hatósági ellenőrzés kapcsán maradéktalanul 

igazolja a biztosítási fedezet meglétét

LEJELENTES / IGAZOLÁS PAPÍR ALAPÚ RESZE / RENDES IGAZOLÁS

12

az elektronikusan megküldött dokumentumok, 

igazolások papír alapú anyagának postáraadási 

határideje, kivétel fedezetisazolás:

az eredeti igény beérkezését követő 16 munkaórán 

belül a Biztosító postázza

13

az elektronikusan megküldött dokumentumok 

igazolások papír alapú anyagának postáraadási 

határideje, ha azok fedezetigazolások:

az eredeti igény beérkezését követő 16 munkaórán 

belül a Biztosító ajánlott feladással postázza

14 A rendes igazolás:

a Biztosító részéről a KGFB fedezet tekintetében a 

az első, majd a következő gyakoriság(ok) szerinti 

időszakra vonatkozó, a biztosítási fedezet 

fennállásának igazolására szóló igazolásokat az 

adott gyakoriság szerinti számla 

Szerződő/Üzembentartó általi kiegyenlítését követő 

32 munkaórán belül postára kell adni. (vagy adja át 

személyesen az Alkusznak) Az igazolás 

érvényességének időszaka: a kiállítás dátuma és a 

díjjal rendezett időszak vége közötti időtartam

15 Zöldkártya garnitúra a nyitó mennyiségre:

a Biztosító részéről a KGFB fedezet tekintetében a 

közbeszerzési eljárás lefolytatása után a szerződés 

aláírását követő 32 munkaórán belül kerül kiállításra 

és postázásra (vagy adja át személyesen az 

Alkusznak). A kiállítás feltétele, hogy legkésőbb a 

szerződés aláírásakor a Szerződő / Üzembentartó 

szerkeszthető formában az érintett járművek / 

gépjárművel biztosítási fedezethez szükséges 

adatát a Biztosító részére átadják.
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16
Zöldkártya garnitúra a soron következő 

gyakoriság mennyiségére:

a Biztosító részéről a KGFB fedezet tekintetében a 

következő gyakoriság szerinti időszakra vonatkozó, 

a biztosítási fedezet fennállásának igazolására szóló 

zöldkártyákat az adott gyakoriság szerinti számla 

Szerződő/Üzembentartó általi kiegyenlítését követő 

32 munkaórán belül postára kell adni. (vagy adja át 

személyesen az Alkusznak) Zöldkártya 

érvényességének időszaka: a kiállítás dátuma és a 

díjjal rendezett időszak vége közötti időtartam

17 Zöldkártya garnitúra szaporulat:

az eredeti igény beérkezését követő 16 munkaórán 

belül a Biztosító postázza. Zöldkártya 

érvényességének időszaka: a kiállítás dátuma és a 

díjjal rendezett időszak vége közötti időtartam

f e l h ív ju k  a z  AJANLATTEVO(K) / BIZTOSITO(K) FIGYELMET, HOGY 8 MUNKAÓRA TEKINTENDŐ 
1 MUNKANAPNAK.



1, a já n la ti elem* Kötelező gép járm i-fe le lősségb iztosítás

Mennyiségre vonatkozó paramétere:

A tárgyi közbeszerzési eljárás megindításakor a teljes mennyiség az adatközlő táblázat szerint, amelytől a 

Szerződő/Üzembentartó eltérhet a szerződésben megjelöltek szerint. A 2009. évi LXII. töi'vény rendelkezik a 

kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás létesítésének tekintetében a kötelezettségekről. Mivel a biztosítási 

jogviszony létesítése kötelesség, így a Szerződő/Üzembentartó kockázatviselés hatálya alatti valamennyi kötelező 

gépjármű-felelősségbiztosítás fedezeti igény lefedése a cél.

Felek az állományváltozást, illetve az ebből fakadó díjváltozást olyan előrelátható és ismert módosításnak tekintik 

a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján, amely nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét.

A biztosítási szerződésben feladni kívánt és most ismert paraméterekkel rendelkező gépjárművek darabszáma több 

ütemben kerül a fedezet hatálya alá integrálva. Az első ütem az összes, a korábbi flotta, vagy egyedi szerződés alá 

tartozó, egységes szerkezetű, kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés. A második (hosszabb) ütem, 

amely során az eltérő évfordulóval üzemelő szerződések becsatlakozása történik majd meg (lásd adatközlő 

táblázat), illetve ezen második ütem biztosít lehetőséget többek között pl.: a „P” rendszám fedezetbe vételére.

A fedezethez csatlakozás időpontjai:

Kötvény: Megszűnés napja: Integrálás napja az új fedezet alá:

lásd adatközlő táblázat

Szerződéskötésre vonatkozó inegállapodás:

A Szerződő/Üzembentartó(k) valamint a Biztosító (nyertes ajánlattevő) megállapodnak, hogy a 

meghatározás szerint a Szerződő/Üzemhentartó(k) tekintetéhen külön - külön szerződést írnak alá. A

szerződés kiállításához szükséges adat / érték / egyéb paraméter bontását a Szerződő/Üzembentartó(k) a Biztosító 

rendelkezésére bocsátják az adatközlő táblázatban. A szerződéskiállítás esetében a limitek, teljesítési határok stb. 

szerződésenként külön - külön értendők és maradnak hatályban.

Vagyonváltozás, ineimyiségi változás és annak íejelentési szabályai:

,y4 fedezet igazolására vonatkozó megkötések /  adatok'^ c. részben meghatározottak figyelembevétele mellett a 

Szerződő / Üzembentartó és a Biztosító megállapodnak, hogy a vagyonérték (jármű és/vagy gépjármű) változások 

tekintetében egymással a 2009. évi LXII törvényben foglaltak szerinti bejelentési etapokat állítanak be. A 

Szerződő/Üzembentartó az állományváltozást -  beleértve a mennyiségi eltérés szerinti változást is - a 

jogszabályokban foglaltak szerint köteles a Biztosító felé bejelenteni aktualizált adatközlővel és/vagy jelentővel. 

A vagyonváltozás (mennyiségi változás) a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti módosításnak minősül. A 

lejelentés egyéb szabályaira ,y4 fedezet igazolására vonatkozó megkötések /  adatok" c. rész szerint marad 

érvényben.
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A fflűszald fedezet területére vosiatkoxó megkötések / adatok:

FEDEZETI KIALAKITASA:

feltételek és szolgáltatás:
a 2009. LXII KGFB törvény alapján és mindenkori 

hatályos jogszabályok alapján

feladni kívánt gépjárművek kezelésének módja: FLOTTA adatközléssel

az egyes feladni kívánt gépjármű(vek) fedezetének 

kezdete:

a 2009. LXII KGFB törvény alapján és mindenkori 

hatályos jogszabályok alapján

díj képzés:
a 2009. LXII KGFB törvény alapján és mindenkori 

hatályos jogszabályok alapján

feladni kívánt gépjáimű(vek) díjszámításának kezdete:
a 2009. LXll KGFB törvény alapján és mindenkori 

hatályos jogszabályok alapján

területi hatály/érvény esség:
a 2009. LXll KGFB törvény alapján és mindenkori 

hatályos jogszabályok alapján.

adott gépjárműre vonatkozó üzembentartói jogviszony 

bármilyen okú megszűnése esetén:

Biztosító haladéktalanul gondoskodik a 2009. LXll 

KGFB törvényben foglaltak szerint a központi 

nyilvántartó rendszer(ek)be való, hibátlan 

adattartalommal történő adat átvezetésről

adott gépjárműre vonatkozó, a 2009. LXll KGFB 

törvényben foglaltak szerint a központi nyilvántartó 

rendszer(ek)be való adattartalmat is érintő 

adatváltozása esetén:

Biztosító haladéktalanul gondoskodik a 2009. LXll 

KGFB törvényben foglaltak szerint a központi 

nyilvántartó rendszer(ek)be való, hibátlan 

adattartalommal történő adat átvezetésről

A mfts'zaki ajárilaí teriiietére vonatkozó megkötések/ adatok:

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás esetében a díjszámítás menete a felolvasólapon és az egyéb, a 

közbeszerzési dokumentumokban megjelöltek szerint, figyelemmel az alábbi metodikára:

I. Adott kategóriához tartozó, baleseti adó nélküli, alap éves díj meghatározása szükséges. A Biztosító 

(Ajánlattevő) köteles az alábbi táblázat strukturáltságának megőrzése mellett minden kategória esetében 

külön -  külön alap éves díjat meghatározni, még akkor is, ha ahhoz nulla darab gépjáimű társul (Díj 

Ft/év/db (baleseti adó nélkül) oszlop).

II. Az így meghatározott, baleseti adó nélküli, alap éves díj(ak) valamint az adott gépjárműkategóriához 

tartozó darabszámának szorzata adja az adott gépjárműcsoportra igaz éves díjat ott, ahol nem nulla a 

darabszám (Díj F t/év összesen (baleseti adó nélkül) oszlop).

A fentiek szerint összesített, gépjárműkategóriára igaz éves, baleseti adó nélküli díjra fel kell számolni a 

baleseti adót és azt gépjárműkategóriánkénti összesítéssel megadni (Díj Ft/év összesen (baleseti adóval 

együtt) oszlop). Végül a Díj Ft/év összesen (baleseti adóval együtt) oszlop adataiban szereplő 

értékeket össze kell adni és a táblázat Összesen sorában Ft-ban feltüntetni.



Járműfajta (kategóriák) Darabszám

Díj F t/év/db  

(baleseti adó 

nélkül)

Díj Ft/év  

összesen 

(baleseti adó 

nélkül)

Díj Ft/év összesen 

(baleseti adóval 

együtt)

Személygépkocsi

Személygépjármű 0 - 5  kW

Személygépjármű 6 - 1 0  kW

Személygépjármű 11 - 20 kW

Személygépjármű 21 - 37 kW

Személygépjármű 38 - 50 kW

Személygépjármű 51 - 56 kW

Személygépjármű 57 - 60 kW

Személygépjármű 61 - 63 kW

Személygépjármű 64 - 70 kW

Személygépjármű 71 - 79 kW

Személygépjármű 80 - 85 kW

Személygépjármű 86 -1 0 0  kW

Személygépjármű 101 -11 5  kW

Személygépjármű 116 -1 2 0  kW

Személygépjármű 121 -1 5 0  kW

Személygépjármű 151 -1 8 0  kW

Személygépjármű 180 kW 

felett

Motorkerékpár

Motorkerékpár 0 -1 2  kW

Motorkerékpár 13 - 35 kW

Motorkerékpár 36 - 70 kW

Motorkerékpár 71 - 94 kW

Motorkerékpár 94 kW felett
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segédmotoros kerékpár

Autóbusz

Autóbusz 10 -1 9  férőhely

Autóbusz 20 - 42 férőhely

Autóbusz 43 - 79 férőhely

Autóbusz 79 férőhely felett

Tehergépkocsi

Tehergépjármű 0 -14 50  kg 

össztömeg

Tehergépjármű 1451 - 2000 kg 

össztömeg

Tehergépjármű 2001 - 2300 kg 

össztömeg

Tehergépjármű 2301 - 3500 kg 

össztömeg

Tehergépjármű 3501 - 7500 kg 

össztömeg

Tehergépjármű 7501 -12000  

kg össztömeg

Tehergépjármű 12001 kg felett 

össztömeg

Vontató

Vontató 0-11 999ccm,

Vontató > 11 999ccm,

Pótkocsi

pótkocsi 1 - 750 kg össztömeg

pótkocsi 751 - 3500 kg 

össztömeg

pótkocsi 3501 -10000 kg 

össztömeg

pótkocsi 10000 kg össztömeg 

felett



utánfutó

Mezőgazdasági vontató

Egyéb kategória

Lassú jármű

Munkagép

P rendszám

Trolibusz

Összesen: Ft/év

A felolvasólapon feltüntetendő összesített ajánlati ár (ajánlatkérőnként külön -  külön)!
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A kárrendezés teriiietére vonatkozó megkötések / adatok:

KÁRRENDEZÉS;

kárstatisztika nyilvántartása*:

a Biztosító a saját rendszerében kárstatisztikai 

adatokat tart nyilván a biztosítási szerződés teljes 

futamideje alatt. A nyilvántartott adatok tekintetében 

a minimum adatszolgáltatási követelmény: 

káresemény dátuma, káresemény jellege: dologi kár / 

személyisérüléses kár, függő kártartalék, kifizetett 

kár összege, kárkifizetés dátuma, kár státusza

kárstatisztika kiadása^:

a Szerződő / Üzembentartó és/vagy az Alkusz írásos 

kérése alapján annak beérkezését követő 5 

munkanapon belül

A fedezet igazolására vonatkozó megkötések / adatok:

LEJELENTES / IGAZOLÁS PAPIRIKUS RESZE / RENDES IGAZOLÁS

18 baleseti bejelentő (kék-sáiga nyointatváiiy).

a Biztosító a biztosítási szerződés létrejöttét 

követő 32 munkaórán belül postáz adott 

szerződésre vonatkozó, nyitó

gépjárműdarabszámmal megegyező mennyiségű 

baleseti bejelentőt + 10% mennyiség, majd a 

„díjfizetés időszakának igazodása,

esedékessége” c. alatt meghatározott 

időpillanatokban, a kiállított számlával együtt 

minden alkalommal további 5 db baleseti 

bejelentőt

f e l h ív ju k  a z  AJANLATTEVO(K) / BIZTOSITO(K) FIGYELMET, HOGY 8 MUNKAÓRA TEKINTENDŐ 
1 MUNKANAPNAK.

Budapest, 2018. 06.08

2018 O TI 1 9 ,

elíery egyezve

® Kivétel BKV Zrt, ahol annak saját szerződésében foglaltak szerinti 
® Kivétel BKV Zrt, ahol annak saját szerződésében foglaltak szerint!
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Főkétüsz 
Járműfajta (kategóriák) Darabszám Díj Ft/év/db (baleseti 

adóval növelten)*
Díj Ft/év összesen 

(baleseti adó nékül)
Díj Ft/év összesen 

(baleseti adóval együtt)

Személygépkocsi
Személygépjármű 0 - 5 kW 0
Személygépjármű 6 -1 0  kW 0
Személygépjármű 11 - 20 kW 0
Személygépjármű 21 - 37 kW 0
Személygépjármű 38 - 50 kW 0
Személygépjármű 51 - 56 kW 0
Személygépjármű 57 - 60 kW 0
Személygépjármű 61 - 63 kW 0
Személygépjármű 64 - 70 kW 0
Személygépjármű 71 -79  kW 0
Személygépjármű 80 - 85 kW 0
Személygépjármű 86 - 100 kW 0
Személygépjármű 101 -115 kW 2
Személygépjármű 116-120 kW 0
Személygépjármű 121 -150 kW 0
Személygépjármű 151 -180 kW 0
Személygépjármű 180 kW felett 0
Motorkerékpár
Motorkerékpár 0 -1 2  kW 0
Motorkerékpár 13-35 kW 0
Motorkerékpár 36 - 70 kW 0
Motorkerékpár 71 -94  kW 0
Motorkerékpár 94 kW felett 0
segédmotoros kerékpár 0
Autóbusz
Autóbusz 10 -19 férőhely 0
Autóbusz 20 - 42 férőhely 0
Autóhusz 43 - 79 férőhely 0
Autóbusz 79 férőhely felett 0
Tehergépkocsi
Tehergépjármű 0 - 1450 kg össztömeg 0
Tehergépjármű 1451 - 2000 kg össztömeg 9
Tehergépjármű 2001 - 2300 kg össztömeg 11
Tehergépjármű 2301 - 3500 kg össztömeg 2
Tehergépjármű 3501 - 7500 kg össztömeg 0
Tehergépjármű 7501 - 12000 kg össztömeg 0
Tehergépjármű 12001 kg felett össztömeg 0
Vontató
Vontató 0-11 999ccm, 0
Vontató > 11 999ccm, 0
Pótkocsi
pótkocsi 1 - 750 kg össztömeg 0
pótkocsi 751 - 3500 kg össztömeg 0
pótkocsi 3501 - 10000 kg össztömeg 0
pótkocsi 10000 kg össztömeg felett 0
Egyéb vontató
Mezőgazdasági vontató 0
Egyéb kategória
Lassú jármű 0
Munkagép 0
P rendszám 0
Trolibusz 0
összesen: 24 0 0

rolpan KFT.
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össztömeg KockázatviselésTeljesítmény

(m Baleseti adóGyártási év JárműfajtaGyártmány

január LTehergépkocsiMíxto Trend 1.9TDi'D.kab‘Uniqa
Uniqa január 1.Transit Con. 230 18  TPO IWB Trend

január LTehergépkocsiTransit Con. 2301.8 TDCi LWB TrendUniqa
Unlqa
Uniqa

január LTehergépkocsi
január 1.Transit Con. 2301.8 TDOIWB TrendFord
január X.TehergépkocsiUnlqa

Uniqa
Uniqa

január 1.TehergépkocsiDobié Cargo 1.6 SX
január 1.TehergépkocsiDobié Cargo 1 3  JTDSX
január 1.TehergépkocsiDobié Cargo t3JTP$XUniqa

Uniqa
Unlqa
Uniqa
Unlqa
Uniqa

január 1.Dobié Cafyol.3JTDSX
január LTehergépkocsiDobié Cargo t3JT0SX

TehergépkocsiDobié Cargo L3JTDSXZFA2630QQQ92083SS
január 1.
január 1.
január 1.Clio Sodete tS  dCI KomfortVF1CR2H0H445821Q6Uniqa

Uniqa január L
január 1.VF1CR2V0H45X73756
január VTehergépkocsiUnlqa
január 1.TehergépkocsiUnlqa

Uniqa
Uniqa
Uniqa

VF1CR2H0H4S273S72
január 1.TehergépkocsiVF1CRXF0H43O4S965
január LTehergépkocsi

Octavia 1.4'TSi gleganceNUV193Unlqa
január 1.VolkswagenUnlqa

ellenjegyezv^
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Ajánlatkérő megnevezése: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. |

Járműfajta (kategóriák) Darabszám Díj Ft/év/db (baleseti 
adó nélkül)

Díj Ft/év összesen 
(baleseti adó nékül)

Díj Ft/év összesen 
(baleseti adóval együtt)

Szemeiygépkbcsi 2- . : .o..',í'*rí
bzemeiygépjármű 0 - 5 kW 0 15 529 0 0

Személygépjármű 6 - 10 kW 0 15 529 0 0

Személygépjármű 11 - 20 kW 0 15 529 0 0

Személygépjármű 21 - 37 kW 0 15 529 0 0

Személygépjármű 38 - 50 kW 0 17 261 0 0

Személygépjármű 51 - 56 kW 0 17261 0 0

Személygépjármű 57 - 60 kW 0 17 261 0 0

Személygépjármű 61 - 63 kW 0 17 261 0 0

Személygépjármű 64 - 70 kW 0 17 261 0 0

Személygépjármű 7 1 -7 9  kW 0 18 843 0 0

Személygépjármű 80 - 85 kW 0 18 843 0 0

Személygépjármű 8 6 -  100 kW 0 18 843 0 0

Személygépjármű 101 -1 1 5  kW 2 22 270 44 540 57 902

Személygépjármű 116 -1 2 0  kW 0 22 270 0 0

Személygépjármű 121 -1 5 0  kW 0 22 270 0 0

Személygépjármű 151 -1 8 0  kW 0 22 270 0 0

Személygépjármű 180 kW felett 0 22 270 0 0

««íasrit6rikjiár&-v
Motorkerékpár 0 - 1 2  kW 0 2 700 0 0

Motorkerékpár 13 - 35 kW 0 4 320 0 0

Motorkorókpár 36 70 kW 0 5 586 0 0

Motorkerékpár 71 - 94 kW 0 7 541 0 0

Motorkerékpár 94 kW felett 0 7 541 0 0

segédmotoros kerékpár 0 --------- T"758 0 0
Autdbusi-s^'-.s i-w .im m m m
Autóbusz 1 0 - 1 9  férőhely 0 22 344 0 0

Autóbusz 20 - 42 férőhely 0 111 720 0 0

Autóbusz 43 - 79 férőhely 0 186 200 0 0

Autóbusz 79 férőhely felett 0 279 300 0 0

téH;é|gépkp^í'i^i-‘- -"-I-
Tehergépjármű 0 - 1450 kg össztömeg 0 26 552 0 0

Tehergépjármű 1451 - 2000 kg össztömeg 9 26 552 238 968 310 662

Tehergépjármű 2001 - 2300 kg össztömeg 11 26 552 292 072 379 698

Tehergépjármű 2301 - 3500 kg össztömeg 2 26 552 53 104 69 036

Tehergépjármű 3501 - 7500 kg össztömeg 0 36 868 0 0

Tehergépjármű 7501 - 12000 kg össztömeg 0 36 868 0 0

Tehergépjármű 12001 kg felett össztömeg 0 48 226 0 0

Vontató 0-11 999ccm, 0 167 580 0 0

Vontató > 11 999ccm. 0 167 580 0 0

Pótkocsi
pótkocsi 1 - 750 kg össztömeg 0 745 0 0

pótkocsi 751 - 3500 kg össztömeg 0 801 0 0

pótkocsi 3501 - 10000 kg össztömeg 0 801 0 0

pótkocsi 10000 kg össztömeg felett 0 7 448 0 0
 ̂f in -  -

■s

Mezőgazdasági vontató 0 6 703 0 0

Lassú jármű 0 4 469 --------O 0

Munkagép 0 4 469 0 0

P rendszám 0 35 750 0 0

Trolibusz 0 223 440 0 0

Összesen: 24 >>--'~«Ss.g17 298 '

ŐKETÜ^Z
Fővárosi Kéméjff̂ î sSoröi
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