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Eseti beruházásokhoz az'Egyszerűsített kérdőív eseti építés- és szerelésbiztosításhoz' kérdőívet
kellalkalmazni.

2. Biztosításitartam:
Kockázatvise l és kezdete :'kúZ t Oá Ljo

l Határozatlan A biztosítási évforduló: minden év__ hó __ nap

kHatározon Kockázawis eÉsvage:Lry&P§t _a_r

1. A szerződő adatai:

A szerződő neve: Coordinator-Építő Kft,

Székhelyének címe:

helység

Tüskésréti út 5. út/utca, hsz., em./ajtó

Postafiókcím, va gy levelezési cím:
u.a.

Adószáma: tril1 1 0 0 1 3 7 3 KSH (TEÁoR) kód:

Fő tevékenységi köre: Építőipar
Ka pcsolatta ft ó/adatszol gá ltató: Hetényi JÁnos
Telefon:72t517_580 |telefax: E-mail: iroda@coordinator,hu
Referenciák:
(külön lapon folytatható)

3. Díjfizetés gyakorisága: ft éves ! fóléves ! negyedéves
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7. Az egyes munkákvolumene:

arlrl|
Várható maximális szerződéses érték egy építésilszerelési munkára: ÉlJ-5_{{_ eFt

JelIemző (átlagos) szerződéses érték egy építési/szerelési munkára: Ü€:§3ert

8. Az egyes munkáktaftama:

Egyes építési/szerelési munkák maximális tartama: §_ r,On.p

ési/szerelési munkák iellemző íátlaqos) tartama: ő hóna

9. Alkalmazottak száma:

szellemi: {4 fő fizikai: _ky_rc

10. JeIlemzően milyen minőségben vesz részt a biztosítani kívánt munkákban:

BFóvátlalkoz1lgenerálkivitelező lAlvállalkozó ! Egyéb:

1 1. A beruházás részét képezi-e vízben végzett munka?

U igen á nem

12. A kivitelezett létesítmény alapterülete meghaladja-e a 20 000 m2-t?

D igen & nem

13. A kivitelezett létesítmény magassága meghaladja-e a 30m-t?

D igen { nem

14. Képezi-e a munkák részét alagút/ tárnaépítésl vagy bányászati technológia alkalmazása?

! igen { nem

15. Képezi-e a munkák részét kútfúrás, vagy bármilyen kútműveleti tevékenység?

tr igen § nem

16. Az elmúlt 3 év kárelózménye (akkor is, ha nem volt biztosítása):

kár időpontja kárösszeg (eFt)

tllon
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] 7. Volt-e korá b b a n építés/szere lés b iztosítása

.{ igen: ! eseti szerződések

! nem

{ keretbiztosítás

19. Biztosítási összegek - előzetes a biztosítási időszakra

5 millió Ft/ káresemény/ év t]
10 millió Ft/ káresemény/ év tr
25 millió Ft/ káresemény/ év ffi
fentiektől eltérő ká rtédtési igény:

záradékok
K002. Keresztfelelősség
n 003. A szavatossági időszakra vonatkozó fedezet

Szavatossági fedezet tartama:

! 004. A szavatossági időszakra vonatkozó kiterjesztett fedezet
Szavatossá gi fedezet tartama:

ll. fejezet- Felelösségbiztosítás igen ( nem !
Biztosítási szerződésen kívüli harmadik személynek okozott károk

kártédtési felső határ:

l. _V i károk
A) ldeiglenes és végleges építési teljesítések összességének tervezett
éves volumene, beleértve a létesítménybe való beépítés céljából az
építési területen lévő anyagokat is.

Ezen belül

(eFt)

- éves tervezett árbevétel íAFA nélküD: 0
- a megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagok és építési

teliesítések (Árn netnil)
0

B) Felvon u lási létesítménvek, seqédsze rkezetek, seqéda nvaqok 0

C) Építőgépek (értékelési mód: valóságos műszaki avuIt)
Biztosítottonként kü lön-kü lön, tételes listával biztosíthatóak! A listát
kériük a kérdőív mellékleteként csatoln i.

0

D) Az építtető meglevővagyontárgyaina( illetőleg a biztosított felelős
őrizetében lévő va gyontá rgya k. Ká rtéítési l i m it ká ron ként és évente
összesen.

0

E) Biztosítható költségek (mentés, oltás, romeltakaítás, a kár
megá I la pításá ra vonatkozó sza kértői költségek). Ká rtédtési li mit
káronként és évente összesen.

0

osszesen (díiszámítási alao) 0
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n 006. A túlórák, továbbá a munkaszüneti napokon, illetve éjszaka végzett munkák, valamint
az expressz fuvarok többletköltségeinek fedezete (AHE-1 1735l1)
Kártérítési limit: ...../ káresemény és

,...l év

! 1 19. Az építtető meglévő vagyontárgyainak, illetve a Biztosított felelős
őrizetében lévő vagyontárgyaknak a fedezete (AHE-1 1761|1)
Kártédtési limit ...../ káresemény és

n 1 20. A vib ráció, u'u 
^.rnorOU 

;.:;r.,.;'r*no.^n'tése va gy eltávolítása
Kártérítési limit ...../ káresemény és

....l év

yéb záradékok:

20. Kérdőívhez csatolt doku mentu mok:
E referenciák (_ _ _ _oldal)
! kárelőzmény (____ oldal)
! építőgépek listája (____ oldal)

H
!
!!
!
n
n!!

n egyéb:

Megjegyzés:

(
(

oldal)
oldal)
oldal)

o",r, ?€'rr &ffiaudna$nup
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