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A közbeszerzési eljárás tárgya:
A Bp2017 Világbajnokságot Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. tárgyalásos eljáráshoz rendelt értékhatár
keretén belül történő beszerzéssel vásárolja meg határozott időszakra vonatkozó: vagyonbiztosítási,
rendezvényelmaradás esetére szóló és csoportos balesetbiztosítási fedezetét.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy jelen dokumentum 3 db részajánlatra bontott.
Részajánlattétel ismertetése:
1, részajánlati elem: all risks vagyon- és géptörés biztosítás
2, részajánlati elem: rendezvényelmaradás biztosítás
3, részajánlati elem: csoportos balesetbiztosítás
A részajánlatokra együttesen igaz paraméterek:
Ajánlatkérőre / a közbeszerzést technikailag összefogóra / lebonyolítóra vonatkozó paraméterek:
Megnevezés

Adat

név:

Bp2017 Világbajnokságot Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.

székhely:

1138 Budapest, Hajós Alfréd sétány 1.

cégjegyzékszám:

01-09-206809

adószám:

25295887-2-41

végzett tevékenység:
cégjegyzésre jogosult

egyéb sporttevékenység, ingatlan üzemeltetés, rendezvény
szervezés, bonyolítás
Szántó Éva – ügyvezető igazgató
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Kockázatviselés időszakára vonatkozó paraméterek:
Megnevezés

Adat

biztosítás tartama:

határozott

kockázatviselés kezdete:

2017.07.01.

kockázatviselés vége:

2017.10.31
a műszaki specifikáció teljes terjedelme alatt
meghatározott

Várakozási idő

kockázatok

tekintetében

nem

alkalmazható várakozási idő, valamennyi kockázat
egységesen a szerződésben rögzített kockázatviselés
kezdetével indul

A szerződés(ek) felmondása:
a szerződő felek a szerződés időszakára tekintettel, a
felmondási időkorlát:

határozott tartamon belüli rendes felmondás jogát
kizárják.

Díjazásra és díjfizetésre vonatkozó paraméterek:
Megnevezés

Adat
egy összegben, ahol a számla kiállítása és postára

díjfizetés gyakorisága:

adása a szerződés hatálybalépését követő 15
munkanapon belül megtörténik

díjfizetés módja:

számla ellenében átutalással, előre

díjfizetés rendje:

Biztosítóhoz közvetlen
A díjra vonatkozó számla fizetési határideje annak

a fizetési határidőre vonatkozó megkötés

kézhezvételét követő 30. naptári nap. Ha ez
munkaszüneti nap, akkor az ezt követő munkanap.
a Biztosító a határozott tartamú futamidő alatt nem
jogosult a díjképzés menete és a díjképzés során

díjtartási kötöttség:

használt paraméterek (darabdíj, díjtétel, kockázati
szorzó) változtatására.

A közbeszerzési eljárás során használt, a díjképzésre, a díj bemutatására és a későbbi bontására vonatkozó
szabály:
a benyújtott ajánlat(ok) tekintetében elégséges valamennyi a műszaki specifikáció maradéktalan érvényben tartása
mellett egy, az adott részajánlat(ok)ra vonatkozó végső, kedvezményekkel csökkentett díj közlése
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FELHÍVJUK

AZ

AJÁNLATTEVŐ(k)

/

BIZTOSÍTÓ(K)

FIGYELMÉT,

HOGY

VALAMENNYI

RÉSZAJÁNLAT VALAMENNYI BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSE TEKINTETÉBEN A MEGAJÁNLOTT
DÍJAZÁSNAK TARTALMAZNIA KELL AZ AHHOZ TARTOZÓ VALAMENNYI ADÓTERHET.
FELHÍVJUK

AZ

RÉSZAJÁNLAT

AJÁNLATTEVŐ(k)

/

BIZTOSÍTÓ(K)

FIGYELMÉT,

HOGY

VALAMENNYI

BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSE TEKINTETÉBEN A MEGAJÁNLOTT DÍJAZÁSNAK

TARTALMAZNIA KELL JUTALÉKOT.

A kommunikációs utakra vonatkozó megkötések / paraméterek:
Megnevezés

Adat

Biztosító által kibocsátott elektronikus levelek
postázásának/küldésének iránya (kivétel

Alkusz e-mail címére

fedezetigazolások):
Biztosító által kibocsátott, elektronikusan kiadott

Alkusz és a Biztosított(ak)meghatározott e-mail

fedezetigazolások (küldésének iránya):

címére egyidejűleg
Szerződő/Biztosított(ak)

postacímére,

kivétel

törvényi hatály alá tartozó fedezet esetében, ahol a
Biztosító által kibocsátott, díjazást érintő valamennyi

mindenkori törvényi szabályozottság az irányadó és

dokumentum (díjbekérő, díjfelszólító, számla stb.)

az ott nevesített dokumentumok közvetlen a

postázásának iránya:

Szerződő/Biztosított(ak)

felé

postázhatóak

az

ALKUSZ egyidejű és azonos tartalmú értesítése
mellett
Alkusz postacímére, kivétel törvényi hatály alá
Biztosító által a kibocsátott, a fedezetet vagy annak

tartozó fedezet esetében, ahol a mindenkori törvényi

megszűnését érintő és/vagy megtestesítő valamennyi

szabályozottság az irányadó és az ott nevesített

dokumentum (kivétel fedezetigazolás) postázásának

dokumentumok közvetlen a Szerződő/Biztosított(ak)

iránya:

felé postázhatóak az ALKUSZ egyidejű és azonos
tartalmú értesítése mellett

Biztosító által a kibocsátott fedezetigazolás

Alkusz postacímére

postázásának iránya:
Biztosító által a kibocsátott, a kárrendezési eljárás
során készült valamennyi dokumentum (kárszám,
káradat bekérő, kárszámítás, kárkifizetés értesítő stb.)

Alkusz postacímére

postázásának iránya:
minden egyéb esetben:

Alkusz postacímére
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1, részajánlati elem: all risks vagyon- és géptörés biztosítás
1/2 rész: Mennyiségre vonatkozó paraméterek:
A Biztosított(ak) által feladni kívánt összes vagyontárgyak szumma értéke előgondoskodási és mellékköltségi
tartalékkal együtt: 5,9 Mrd Ft. A műszaki specifikáció érvényessége és hatálya kiterjed a Biztosított(ak) adatközlő
táblázatában feltüntetett valamennyi vagyontárgyára, illetve azon kívül eső vagyontárgyak esetében az
előgondoskodás terhére.
Díjképzés:
a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a díjszámítás tekintetében a következő előirányzott
metodikát követik a díjszámítás kapcsán:
vagyonbiztosítási díj = ( biztosítási összeg * díjtétel )
Kockázatviselés helye:

Tulajdonos / üzemeltető

Érték Ft-ban 11

Értékelés módja

Épületek, építmények

5.207.202.480

újérték

Gépészet, elektronikus
berendezések

az épületértéken belül,

(teljesítés) helye
kockázatviselés
helye
kockázatviselés

újérték

annak 15%-a

Kockázatviselés

helye

(780.000.000 forint)
A károsodott

Mellékköltség

200.000.000

-

vagyontárgy
kockázatviselésével
azonos módon
A károsodott

Előgondoskodás

500.000.000

-

vagyontárgy
kockázatviselésével
azonos módon

Összesen:

5.907.202.480 Ft

-

-

Biztosított vagyontárgyak ismertetése:
A biztosított vagyontárgyak az adatközlőben meghatározott és vagyonértékkel megjelenített tetszőleges
vagyontárgyak, amelyek tekintetében és felett a Biztosított(ak) biztosítási jogviszony létesítésének érdeke fennáll.
A Szerződő/ Biztosított(ak) valamint a Biztosító megállapodnak, hogy jelen fedezethez rendelt feltételekben

1

lásd adatközlő táblázatban
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definiált „biztosítható vagyontárgyak fogalomkör” és az adatközlőben feltüntetett vagyontárgyak közötti eltérés
esetén a Szerződő/Biztosított(ak) javára térnek el.
Egyéb ismertetés, megkötés:
Vagyontárgy / megnevezés

Meghatározás
A Szerződő / Biztosított(ak) bejelenti és a Biztosító tudomásul veszi,
hogy az adatközlő táblázat a lehető legnagyobb gondossággal készült
el, ennek ellenére az egyes sorok összesített vagyonértéke több, az

Adatközlő

adatközlőben így nem látható saját vagy üzemeltetésben lévő
telephelyet (is) takarhat. Ezekben az esetekben a szerződő felek
biztosított vagyontárgyként definiálják az adott sor alatti egyéb
telephelyet és vagyontárgyat is, amennyiben erről a Szerződő /
Biztosított(ak) a kár kapcsán így nyilatkozik.

a biztosításban feladott valamennyi épület és építmény esetében az
épületen belül, magában a falazatban vagy az épületen kívül, annak
határoló síkjain, falán, tetőszerkezetén stb., valamint az adott
Épülettartozék 1(épület

telephelytől 10 méteres körzeten belül saját és/vagy idegen

vagyoncsoportban feladott)

tereptárgyon található

vagyontárgyak is az

épület

részének

minősülnek. Igaz ez akkor is, ha a fentebb meghatározott vagyontárgy
közvetlenül vagy közvetett módon sem tartozik funkciójában az épület
üzemeltetéséhez.
a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy az
épület részének tekintik a hűtés / fűtés, a kamerás megfigyelő rendszer,
a ki- és beléptető rendszer, valamint vagyonvédelmi eszköz / rendszer,
Épülettartozék 2

továbbá ezek valamennyi tartozékát, ide értve, de nem kizárólagosan
a kábelezést (lég- és földkábel is), elektronikus jelet továbbító
egységeket, valamint a kép, hang és adat rögzítésére szolgáló részeit
is.
a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy az
épület részének tekintik a napelemes, napkollektoros rendszert (csak

Épülettartozék 3

kockázatviselés helyén belül) , továbbá ezek valamennyi tartozékát
függetlenül attól, hogy azok elhelyezése az épületen/ben, magán vagy
azon kívül történt meg.
a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a
kockázatviselés hatálya – külön bejelentés nélkül – érvényben marad

Átmeneti eltávolítás 1

/ kiterjed azon biztosított vagyontárgyakra, amelyeket a Biztosított(ak)
engedéllyel, de egyébként bármilyen ok miatt (legyen az otthoni, vagy
telephelyen kívüli munkavégzés, javítás, karbantartás, tisztítás stb.)
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átmeneti jelleggel eltávolítanak és az eredeti kockázatviselés helyén
kívül tárolnak, használnak. Limit: 10 MHUF/ kár, 100 MHUF/év.
a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a
biztosított vagyontárgyakat a Szerződő/Biztosította(ak)nak jogában áll
a biztosított telephelyek között szabadon, külön bejelentés nélkül
átcsoportosítani. Az átcsoportosítással mozgatott vagyontárgyak
Átcsoportosítás 1

összege nem haladhatja meg az eredeti telephely szumma biztosítási
összegének 25%-át vagy maximum 500 M Ft összeget. Az ilyen
kiterjesztést kapott vagyontárgyakra a biztosítási fedezet valamennyi
eleme,

kockázata

feltétel

szerint

kiterjed.

Kár

esetén

az

átcsoportosítást a Biztosítottnak bizonyítania kell.
Sátrak, plexik, napernyők, ideiglenes
épületek, ideiglenes építmények
vagyontárgy 1

a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy
biztosított vagyontárgynak tekintik az alábbi vagyontárgyakat is:
sátor, plexi, ideiglenes épület és építmény beleértve annak fedését is,
pavilon, kültéri napernyők, kültéri napellenzők, ezek tartozékai stb.
a Szerződő/Biztosított(ak) bejelentik, hogy a biztosítottvagyontárgyak

Bérbeadás záradékolása

időszakos (nem tartósbérlet), alkalmankénti, egy – egy vagyontárgyra
vonatkozó bérbeadása ellenére a fedezet valamennyi eleme változatlan
feltételekkel érvényben marad.
a Szerződő/Biztosított(ak) bejelentik, hogy az előgondoskodás a

Bérbevétel záradékolása

bérbevett vagyontárgyak fedezetére is használható, előzetes bejelentés
nélkül.

Vagyonváltozás, lejelentés szabályai:
„A fedezet igazolására vonatkozó megkötések / adatok” c. részben meghatározottak figyelembevétele mellett a
Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a vagyonérték változások tekintetében egymással 15
munkanapos bejelentési etapokat állítanak be. A lejelentés egyéb szabályaira A fedezet igazolására vonatkozó
megkötések / adatok c. rész szerint marad érvényben. A 15 munkanapos időszak alatt bekövetkező változás, legyen
az a feladni kívánt vagyonérték növekedése (pl.: beszerzés, tulajdonba kerülés, átszervezés, kiszervezés, aktiválás
stb.) vagy a vagyonérték csökkenése (pl.: értékesítés, totálkár, biztosítási érdek megszűnése stb.) automatikusan
fedezetet kap és/vagy a fedezetből törlésre kerül visszamenőlegesen a következő lejelentéssel. Igaz ez akkor is, ha
a lejelentéssel fedezetbe emelt vagyontárgy időközben biztosítási esemény részese volt.

Vagyonbiztosítás műszaki kiírás:
A feladni kívánt vagyontárgyak vonatkozásában az igényelt az: all-risk típusú fedezet. Mivel az egyes Biztosító
Társaságok ilyen típusú fedezetének a feltételei merőben eltérnek egymástól, így az all-risk megközelítést nem
felülírva, pusztán az egységesítés jegyében a következő megkötéseket tesszük: az adott Biztosító all-risk
fedezetéhez társított feltétel szövegezése nem zárhatja ki a térítésköteles események közül a következőket:
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Az alábbiakban meghatározott veszélynemek pontos meghatározása a biztosító feltételeiben található. A lenti
felsorolás térítésköteles a biztosító feltételei szerint.
Kockázati kör
a fedezetnek része kell legyen a FLEXA kockázati kör

Ismertetés
tűz,
közvetlen

valamennyi eleme

összeroppanás, légi jármű ütközés

villám,

robbanás

és/vagy

vihar, jégverés, hónyomás (ezen utóbbi statikus és

a fedezetnek része kell legyen az ELEMI KÁROK

dinamikus hatása is), felhőszakadás, szikla és

kockázati kör valamennyi eleme

kőomlás

a fedezetnek része kell legyen a KATASZTRÓFA

árvíz, földrengés, földcsuszamlás

KÁROK kockázati kör valamennyi eleme

A

fedezet

berendezések,

része:

vezetékes

sprinklerek

vízkár,
törése

tűzoltó
és/vagy

meghibásodása és/vagy szabálytalan működése miatti
vízkár; idegen jármű ütközése (vízi jármű is) villám

a fedezetnek része kell legyen a KIEGÉSZÍTŐ

indukciós hatása, elektromos áram okozta tűz

KÁROK kockázati kör valamennyi eleme

elektromos gépekben, füst és/vagy korom okozta kár
és/vagy hő okozta kár
Önmagában füst és/vagy korom szennyeződés limit:
10 MHUF kár/tartam

a fedezet része kell legyen az ÜVEGTÖRÉS KÁROK
kockázat
a fedezet része kell legyen a BETÖRÉSES LOPÁS,

üvegkárok, üvegtörés definíciót lásd később
betöréses lopás, biztosító feltételi szerint

RABLÁS kockázat
Egyéb záradékolás

lásd később a szublimitált eseteknél

Kártérítési limit alapesetben:
A szerződés tekintetében nem alkalmaznak kötvényszintű limitálást. Vagyis a térítés felső határa az adott
vagyontárgy biztosítási összege + a biztosítási eseményhez társuló és térítéssel becsatlakozó modulok térítésének
összege (pl.: másodlagos költségek stb.) vagy a megadott fenti limit közül a kisebbik érték. Az ettől eltérő
szublimitálást a műszaki kiírás alább tartalmazza.

Szublimitált esetek szerződőnként:
Név

Definíció
Betöréses lopás, rabláshoz nem kapcsolt, attól külön álló, a

Limit
50 M Ft

Vandalizmus

biztosított vagyontárgyban okozott vandalizmus kár (is) a

kár/tartam

definíció

fedezet része. Vandalizmuskárként kerül megtérítésre a

szublimit

dolog elleni irányuló erőszakkal vagy annak kísérletével a

részlopás és

9

Önrész
alapönrész
esedés
szerint

biztosított

vagyontárgyakban

Vandalizmuskárként

kerül

bekövetkező

megtérítésre

a

kár.

graffiti kár

biztosított

esetén: 1 M

vagyontárgyakat ért részlopás, valamint graffiti kár is. A
részlopás az épület/építmény tartozékokra értendő.
A

biztosító

megtéríti

az

úszó-,

fürdő-

HUF/kár/
tartam

vagy

élménymedencék tervezett vízcseréken kívüli, váratlan
Indokolt vízcsere

szennyezések

miatt

szükségessé

váló

vízcseréjének

Biztosítottat terhelő közvetlen költségeit A jelen záradék

5M
Ft/kár/tartam

nem nyújt fedezetet semmilyen következményi kárra vagy

alapönrész
esedés
szerint

felelősségi kárigényre.
Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak,
hogy a Biztosító sztenderd feltételein túl azt bővítve és nem
szűkítve a fedezet kiterjed a biztosítási esemény miatt
indokoltan szükségessé váló biztonsági intézkedések
költségeire (ideiglenes zárak, ideiglenes fedés, mentési,
rom- és törmelékeltakarítási, deponálási, a képződött nem
Mellékköltség

veszélyes és veszélyes anyagok rakodási, szállítási,
lerakási, tárolási, befogadási, mentesítési, megsemmisítési
költségeire, érvényes továbbá aládúcolás, állványozási

lásd

alapönrész

vagyonérték

esedés

táblázatban

szerint

költségekre is), az ezen időszakra indokolt őrzési, őriztetési
költségekre. Kiterjed továbbá a fedezet a biztosítási
esemény miatt indokoltan szükségessé váló szakértői
költségek fedezetére, valamint a kárenyhítési és/vagy
kárhelyreállítási költségek esetében
Szublimit: a túlóra, felvonulási díj, többletfelvonulási díj,
Többletköltség

éjszakai pótlék, szakaszos kivitelezés, az indokolt ideig
igénybe

vett

bérlemény,

albérlet

költségeire,

20 M HUF

többletköltségeire.
A

biztosított

vagyontárgy

bármely

üvegfelületének

véletlen, váratlan, baleseti jelleggel előforduló károsodása a
biztosítási esemény. Ahol a „bármely üvegfelület” alatt a
Üvegtörés

biztosított vagyontárgy részét képező elem, tartozék,

50 M Ft

(definíció)

kiegészítő stb. üveg eleme, része, felülete értendő. A

kár/tartam

biztosítási fedezet kiterjed az üvegfelület törése, repedése

alapönrész
esedés
szerint

mellett annak esztétikai sérülésére (is), mint pl.: kagylós
törés stb.

Díjtétel rögzítése

A Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak,

adott

hogy a vagyonértékváltozás, ezen belül különösen az állami

biztosítási

át és kiszervezésekből származó vagyonértékváltozás miatt

összeg

a díjtétel pozitív irányú elmozdítása nem lehetséges.

értékéig
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alapönrész
esedés
szerint

Önrészek egységesen:
Megnevezés

Önrész

Minden káresemény kapcsán

100.000 Ft/kár

Szublimitált esetek:
Név

Definíció
A betöréses lopás, rablás biztosítási esemény tekintetében a

Limit

Önrész

Biztosító elfogadja a minimális mechanikai védelmet
vagyonvédelmi szintként a megadott kártérítési limit
összegéig, kivétel a készpénz, értékőrző vagyontárgy és
Betöréses lopás,

képzőművészeti alkotás. Amennyiben a számított kár a

rablás védelmi

limitet meghaladja, akkor a limit feletti részre a Biztosító

színvonal

saját feltételei és a szakmai ajánlat szerint, a káridőpontban

5M
kár/tartam

alapönrész
esedés
szerint

megvalósult vagyonvédelmi szint szerint rendezi a kárt.
Telephelyen belül elhelyezett ablak nélküli fémkonténert
lakattal a biztosító elfogadja minimális mechanikai
védelemnek. Lakat: MABISZ minősítéssel ellátott lakat.
A betöréses lopás, rablás biztosítási esemény tekintetében
meghatározásra kerül, hogy azokban az esetekben ahol a
minimális mechanikai védelem előírásai sem teljesülnek,
Lopás

és/vagy nem állapítható meg a kárkori védelmi szint,

0,2 M Ft kár/

alapönrész

és/vagy nem valósul meg dolog elleni erőszak, valamint a

2 M Ft

esedés

cselekmény a biztosított vagyontárgy eltulajdonítását,

tartam

szerint

jogtalan használatát célozza meg, ott lopás esemény
történik. A lopás, mint esemény jelen záradékkal biztosítási
esemény és a fedezet része.
CAR záradék

20 M Ft

Biztosító saját feltételei szerint.

kár/tartam

alapönrész
esedés
szerint

A Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak,
Alulbiztosítotti
állapot kezelése

hogy a fedezeten bekövetkezett bármilyen jellegű és/vagy
típusú kár tekintetében az alulbiztosítottság vizsgálatától
eltekintenek, amennyiben a kár önrész feletti része nem

50 M Ft
kár/tartam

haladja meg a beállított limitet.
Összetartozó
vagyontárgyak
fedezete

A Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak,
hogy a fedezet kiterjed a megsemmisült, megrongálódott

10 MHUF

biztosított vagyontárgyak nem károsodott és/vagy tartalék

kár/tartam

alkatrészeinek beszerzési költségeinek a térítésére is, ha az
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alapönrész
esedés
szerint

alapfelhasználást megtestesítő vagyontárgy nem javítható,
gazdaságosan nem javítható, totálkáros. A nem károsodott
és/vagy alkatrészekre vonatkozó kárszámítás összege a
vagyontárgy ésszerű határokig terjedő újrahasznosításából
vagy értékesítéséből származó bevételi összegével, vagy
ennek

meghiúsulása

esetén

hulladékként

értett

maradványértékkel csökkenthető (feltételezve, hogy van
hulladékérték).
A Szerződő / Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak,
hogy a károsodott vagyontárgyak esetében - ha azok kárkori
állapotukban, eredeti funkciójukban már nem használhatók
fel -a kárszámítás készítése során azok javíthatatlansága,
Maradványérték

totálkára, gazdaságtalan javíthatósága esetén a Biztosító
maradványérték alatt a sérült biztosított vagyontárgy
értékesítéséből számított összeget hivatott a kártérítés
összegéből levonni csökkentve az értékesítés járulékos
költségeivel.
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adott
biztosítási
összeg
értékéig

alapönrész
esedés
szerint

2/2 rész: Elektromos berendezéses összkockázatú biztosítása (ELBER) és
Géptörés biztosítás összkockázatú biztosítása (GÉPTÖRÉS) egyben vagy
külön – külön Ajánlattevő rendszere szerint:
Mennyiségre vonatkozó paramétere:
Az adatközlő táblázatban ELBER és/vagy GÉPTÖRÉS megjelölés mellett feladott és/vagy az adatközlő
táblázatban feladott és/vagy az előgondoskodás terhére fedezetbe vett, önmagában egészben vagy részben
elektronikai / gépészeti egységgel rendelkező vagyontárgyak kerülnek jelen modul alatt a biztosítási szerződés
hatálya alá.
Biztosított(ak):
Lásd Ajánlatkérő megnevezésénél.
Kockázatviselés helye:
a „vagyon- felelősségbiztosítás” részben mutatott táblázatban foglaltak szerint.
Biztosított vagyontárgyak ismertetése:
Az adatközlő táblázatban ELBER és/vagy GÉPTÖRÉS megjelölés mellett feladott és/vagy az adatközlő
táblázatban feladott és/vagy az előgondoskodás terhére fedezetbe vett, önmagában egészben vagy részben
elektronikai / gépészeti egységgel rendelkező vagyontárgyak kerülnek jelen modul alatt a biztosítási szerződés
hatály alá. A Szerződő/ Biztosított(ak) valamint a Biztosító megállapodnak, hogy jelen fedezethez rendelt
feltételekben definiált „biztosítható vagyontárgyak fogalomkör” és az adatközlőben feltüntetett vagyontárgyak
közötti eltérés esetén a Szerződő/Biztosított(ak) javára térnek el.
Egyéb ismertetés, megkötés, ELBER / GÉPTÖRÉS műszaki kiírás:
A biztosított kockázatokat a biztosító ajánlata és feltételei tartalmazzák.
Vagyontárgy

Feladni kívánt szumma vagyon (saját és

gyűjtő neve

idegen egyben)

Értékelés módja

Kockázatviselés
(teljesítés) helye

nem kerül a vagyonérték megbontásra,
Számítástechnika,
informatika

lásd ELBER / GÉPTÖRÉS részen belül a
biztosított vagyontárgyak ismertetése c.

újrapótlási érték

Magyarország területe

újrapótlási érték

Magyarország területe

definíciót
Gép, eszköz
és/vagy annak
elektronikai része

nem kerül a vagyonérték megbontásra,
lásd ELBER / GÉPTÖRÉS részen belül a
biztosított vagyontárgyak ismertetése c.
definíciót

13

Gép, eszköz
és/vagy annak
gépészeti része

nem kerül a vagyonérték megbontásra,
lásd ELBER / GÉPTÖRÉS részen belül a
biztosított vagyontárgyak ismertetése c.

újrapótlási érték

Magyarország területe

újrapótlási érték

Magyarország területe

definíciót
nem kerül a vagyonérték megbontásra,

Egyéb elektronika

lásd ELBER / GÉPTÖRÉS részen belül a
biztosított vagyontárgyak ismertetése c.
definíciót
Az ELBER / GÉPTÖRÉS az
alapbiztosításban megadott másodlagos

Másodlagos

lásd

használja Az ELBER/GÉPTÖRÉS

vagyonérték

kockázatra is használható az alapbiztosítás

táblázatban

költségek
biztosítási összege

A károsodott

költségre vonatkozó biztosítási összeget

vagyontárgy
kockázatviselésével
azonos módon

mellékköltség összege (az érvényes
szublimiten belül).
Az ELBER / GÉPTÖRÉS az
Előgondoskodás
biztosítási összege

alapbiztosításban megadott
előgondoskodási tartalékra vonatkozó
biztosítási összeget használja

A károsodott

lásd
vagyonérték
táblázatban

vagyontárgy
kockázatviselésével
azonos módon

Összesítve:

Részletes, tételes eszközlista:
a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy az ELBER / GÉPTÖRÉS tekintetében tételes
eszközlista nem készül,sem a közbeszerzési eljárás során, sem a teljesítés során nem kérhető.
Kockázati megkötöttség, kiírás:
Név
ELBER /
GÉPTÖRÉS
területi hatály
(fix)
ELBER /
GÉPTÖRÉS
területi hatály
(mobil)
ELBER /
GÉPTÖRÉS
műsorkészítés

Definíció
Az

ELBER

/

GÉPTÖRÉS-ben

feladott

vagyontárgyak fixen telepített csoportja esetében a
kockázatviselés hatálya:
Az

ELBER

vagyontárgyak

/

GÉPTÖRÉS-ben

mobilan

telepített

Limit

Önrész

kockázatviselés

alapönrészesedés

helye

feladott
csoportja

Magyarország

esetében a kockázatviselés hatálya:
A Szerződő és a Biztosított(ak) megállapodnak,

adott

hogy az ELBER / GÉPTÖRÉS-ben feladott

vagyontárgy

vagyontárgyak esetében (is) a műsorkészítés,

biztosítási

felvétel, forgatás, mozgó kamerázás, légifelvétel,

összege
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szerint

alapönrészesedés
szerint

alapönrészesedés
szerint

vízalatti felvétel készítése során az ELBER /
GÉPTÖRÉS valamennyi kockázata érvényben és
hatályban marad
adott

ELBER /
GÉPTÖRÉS

A biztosító feltételei szerint.

szállítás

vagyontárgy

alapönrészesedés

biztosítási

szerint

összege

Kártérítési limit alapesetben:
Az ELBER és a GÉPTÖRÉS nem alkalmaznak belső limitálást.
Önrész mértéke, szabályozottsága:
ÖNRÉSZESEDÉS

200.000 Ft/kár

A Szerződő/Biztosítottak és a Biztosító megállapodnak, hogy egyes biztosított vagyontárgyak akár bérelt és/vagy
idegen tulajdonú vagyontárgyak is lehetnek.
Kockázati megkötöttség, kiírás:
Név
ELBER /

Definíció

Limit
adott

GÉPTÖRÉS
szállító járművön

Önrész

A biztosító feltételei és a szakmai ajánlat szerint.

történő tárolás

vagyontárgy

alapönrészesedés

biztosítási

szerint

összege

kockázat

Az ELBER / GÉPTÖRÉS fedezetre igaz a vagyonbiztosítási rész teljes záradékolása ha és amennyiben az bővíti
az ELBER modul kockázati lefedettségét. Az egyértelműség kedvéért a vagyoni részből pár záradék konkrétan
nevesítésre is kerül, amely különösen de nem kizárólagosan igaz ide:
A Szerződő és a Biztosított(ak) megállapodnak, hogy
az ELBER-ben feladott vagyontárgyak esetében, ha a
vagyontárgy
ELBER /
GÉPTÖRÉS
megsemmisülés

és/vagy

annak

egy

kockázatviselés hatálya alatt és ezen

része

a

belül a

funkciójában történt felhasználás során olyan helyre

alapönrészesedés

kerül, ahonnan az nem

szerint

vagy - a vagyontárgy

értékéhez viszonyítottan – ésszerűtlen költségek
mellett lenne elérhető, akkor az megsemmisült
vagyontárgyként kezelendő és a szolgáltatás ilyen
formában téríti azt.
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2. részajánlat: Rendezvényelmaradás biztosítás műszaki kiírás:
Mennyiségre vonatkozó paraméterek:
A Szerződő rendezvényelmaradás biztosítási szerződést beszerezni.
Szerződő megnevezése
Bp2017

Kártérítési limit

Világbajnokságot

EUR 54,558,291

Szervező és Lebonyolító Nonprofit
Kft.

Együttbiztosítottak:
Megnevezés

Adat
FINA, FINA partnerek, FINA nemzetközi műsorsugárzói,

név:

nemzetközi szponzorok

székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
végzett tevékenység:
cégjegyzésre jogosult

Biztosított rendezvények:
FINA Világbajnokság – 2017.07.14-30.
FINA Masters Világbajnokság – 2017.08.07-20.
Rendezvényelmaradás biztosítás területi hatálya:
A területi hatály: Világ.
Rendezvényelmaradás műszaki ismertetése:
A műszaki megkötéseket, elvárt kiterjesztéseket, biztosítási feltételeket a jelen műszaki leírás tartalmazza, illetve
a https://www.eventprotect.co/assets/docs/Lloyds_Event_Cancellation_Policy.pdf linken elérhető biztosítási
feltételek.
Rendezvényelmaradás biztosítás műszaki megkötések:
Megnevezés
Kedvezőtlen időjárás

Meghatározás
A kedvezőtlen időjárás fedezetét a biztosítási feltételek esetleges kizárása
esetén a fedezetbe vissza kell emelni.
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A biztosításnak ki kell terjednie a nemzeti gyász miatt bekövetkezett

Nemzeti gyász fedezet

biztosítási eseményre is.

Tisztán pénzügyi kockázat

A biztosítási feltételekben nem szerepelhet a kizárások között a tisztán
pénzügyi kockázatok fedezet.

Önrész egységesen:
Megnevezés

Önrész

Önrész

nincs

Időbeli érvényesség:
A biztosítási fedezetnek eseményalapúnak kell lennie.
A kárrendezés területére vonatkozó megkötések / adatok:
KÁRRENDEZÉS (a szerződés valamennyi területére
értve)
A szerződésből eredő, a Biztosító szolgáltatással
megszerzett regressz jogainak érvényesítése előtt a

Regressz

Szerződő Biztosított(ak) kal írásban egyeztet.
Szerződő/Biztosított(ak) és/vagy az Alkusz által
elektronikus levélben megírt bejelentővel a Biztosító

káresemény bejelentésének menete:

meghatározott e-mail címére és/vagy fax számára
történő lejelentéssel
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3, részajánlati elem: Csoportos balesetbiztosítás
Mennyiségre vonatkozó paramétere:
A tárgyi közbeszerzési eljárás megindításakor a teljes mennyiség 50.800 fő az alábbi adatközlő táblázat szerint:
sportolók létszáma

22.300 fő

néző szám

28.500 fő (teljes kapacitás telítettsége esetén irányadó
létszám)

Biztosított(ak):
Megnevezés
Biztosítottnak kell tekinteni valamennyi sportolót, aki a rendezvényen versenyzőként részt vesz és a
rendezvényen részt vevő nézőt, a szolgáltatási táblázatban megjelölt fedezet tekintetében.

Kötvényesítésre vonatkozó megállapodás:
A Felek megállapodnak, hogy a sportolók és a nézők, mint biztosítottak tekintetében nem kerül külön kötvény
kiállításra. Egy kötvényen belül, elkülönült csoportban, külön szolgáltatási táblázat szerint kerülnek megjelölésre.
Egyéb: a Szerződő és a Biztosító megállapodnak, hogy a Biztosító a műszaki specifikáció és a saját feltételei
alapján készít egy rövid tájékoztatást, kivonatolást a balesetbiztosítási fedezet műszaki tartalmáról, amely akár a
Szerződő honlapján közzétéve megjelenik.
Egyéb 2: a balesetbiztosítási fedezet tekintetében nem kérhető egészségi nyilatkozat kitöltése vagy orvosi vizsgálat
lefolytatása a biztosítottak részéről a díjajánlat elkészítéséhez, valamint ez nem kérhető a szolgáltatás teljesítése
alatt sem.
Egyéb 3: a balesetbiztosítási fedezet tekintetében a kedvezményezett maga a biztosított, illetve annak halála esetén
a törvényes örökös. A biztosított kedvezményezettet nem jelölhet meg.
A műszaki fedezetre vonatkozó megkötések / adatok:

Megnevezés:
a fedezet időbeli
érvényessége:
a fedezet földrajzi
érvényessége:

sportolók tekintetében

nézők tekintetében

0-24 órás

a rendezvény ideje alatt

Magyarország

a rendezvény helyszíne

A balesetbiztosítás területére vonatkozó megkötések / adatok:
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Biztosítási esemény:

Sportolók

Nézők

Baleseti halál:

5.000.000 forint

1.000.000 forint

Baleseti rokkantság (10%100%), a rokkantsági
fokkal megegyező %-os
mértékben:

10.000.000 forint

1.000.000 forint

Baleseti műtéti térítés, a
műtét súlyosságtól
függően:

500.000 forint

-

Csonttörés, egyszeri:

200.000 forint

5.000 forint

28 napon túl gyógyuló
baleseti sérülés esetén
egyszeri:

500.000 forint

-

A kárrendezés területére vonatkozó megkötések / adatok:
KÁRRENDEZÉS:
Szerződő/Biztosított(ak) és/vagy az Alkusz által
elektronikus levélben megírt bejelentővel a Biztosító

káresemény bejelentésének menete (sportolók):

meghatározott e-mail címére és/vagy fax számára
történő lejelentéssel

káresemény bejelentésének menete (nézők):

a Biztosító kárrendezési vonalán keresztül
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