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RENDEZVÉNY ELMARADÁSI
BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS
/ 2 .

R É S Z /

Amely létrejött egyrészről a(z)
Bp2017 Világbajnokság Szervező
Korlátolt Felelősségű Társaság

és

Lebonyolító

(rövidített cégnév:

Bp2017 Nonprofit Kft.,

székhely:

1138 Budapest, Hajós Alfréd sétány 1.

adószám:

25295887-2-41,

cégjegyzékszám:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-206809

statisztikai számjele:

25295887-9319-572-01

Nonprofit

pénzforgalmi jelzőszáma: …………………,
képviseli:

Szántó Éva, ügyvezető)

mint Szerződő (a továbbiakban: a „Szerződő/Biztosított”),
másrészről a(z)
……………..
(székhely:

…………………,

adószám:

…………………,

cégjegyzékszám:

…………………,

képviseli:

…………………)

mint Biztosító (a továbbiakban: „Biztosító”),
- Szerződő és Biztosító a továbbiakban együttesen: Felek között, a keltezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:
1.

Preambulum

1.1. Szerződő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti, hirdetmény nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le „A Budapesten megrendezendő Úszó-,
Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához
kapcsolódó all risk vagyon- és géptörés biztosítási, rendezvényelmaradási,
valamint csoportos balesetbiztosítási szerződések megkötése” elnevezéssel (a
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továbbiakban: Közbeszerzés Eljárás). Szerződő Biztosítót hirdette ki a Közbeszerzési
Eljárás nyertes ajánlattevőjének a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része – „Rendezvény
elmaradási biztosítás” - vonatkozásában, Felek ennek alapján kötik meg jelen
szerződést egymással.
2.

A szerződés alapjául szolgáló okiratok, dokumentumok

2.1. Az alább felsorolt okiratokat, dokumentumokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen
szerződéssel együttesen értelmezendők, nevezetesen:
a)

a Közbeszerzési Eljárás ajánlattételi felhívása (és annak módosítása,
amennyiben sor került a módosítására),

b)

a Közbeszerzési Eljárás közbeszerzési dokumentációja és az annak részét
képező műszaki leírás, valamint a kapcsolódó dokumentum,

c)

a Közbeszerzési Eljárásban a lebonyolító által az ajánlattevőknek megküldött
kiegészítő tájékoztatás (amennyiben ilyen kiadásra került),

d)

a Biztosító által a Közbeszerzési Eljárásban benyújtott ajánlat.

2.2. A dokumentumok egymást kiegészítik, és kölcsönösen magyarázzák, de kétértelműség
és eltérések esetén a szerződés értelmezése szempontjából a jelen szerződéses
megállapodásban rögzített feltételekhez képest az ajánlattételi felhívás tartalma a
mértékadó.
3.

Értelmező rendelkezések

A jelen szerződésben szereplő következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni:
a)

Szerződés: a szerződő felek között létrejött jelen megállapodás, amelyet szerződés
formájában rögzítettek és aláírtak, beleértve annak összes mellékletét és a közbeszerzési
dokumentumokat is, valamint mindazon okmányokat, amelyekre utalás történik;

b)

Eljárást megindító felhívás: a Közbeszerzési Eljárást megindító, a potenciális
ajánlattevők számára közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívás;

c)

Közbeszerzési Dokumentumok: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a
közbeszerzés tárgya, illetve a közbeszerzési beszerzési eljárás leírása vagy
meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így
különösen az eljárást megindító hirdetmény, az eljárást megindító felhívásként
alkalmazott előzetes tájékoztató, műszaki specifikáció, ismertető, kiegészítő
tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó
dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés; továbbá a
Közbeszerzési Eljárás dokumentációja;

d)

Biztosítási díj (a szerződés értéke): a Biztosító szerződéses kötelezettségei teljes körű és
megfelelő teljesítéséért fizetendő ellenérték, a szerződés 1. számú mellékletét képező
Műszaki specifikációban szereplő biztosítási összeg és díjtételek szorzata. A biztosítási
díj magában foglalja mindazokat a költségeket, amely a jelen szerződésben foglaltak
megvalósításához, az ajánlati feltételekben, valamint az egyéb jogszabályokban
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rögzített feltételek betartásához szükségesek;
e)

Biztosítási esemény: a Közbeszerzési Dokumentumokban – a jelen szerződés tárgyát
képező biztosítási jogviszonyra tekintettel – szereplő minden olyan káresemény, amely
bekövetkezése esetén a Biztosító a jelen szerződésben és a Közbeszerzési
Dokumentumokban foglalt szolgáltatás nyújtására köteles;

f)

Szerződő/Biztosított: A Bp2017 Nonprofit Kft., amely jogi személy a Közbeszerzési
Eljárás ajánlatkérőjeként a szerződést megköti;

g)

Biztosított Rendezvények: a Budapesten és Balatonfüreden megrendezésre kerülő FINA
Világbajnokság (2017. július14-30. napjáig) és a FINA Masters Világbajnokság (2017.
augusztus 07-20. napjáig);

h)

Biztosító: érvényes ajánlatot benyújtott nyertes ajánlattevő, akivel a Szerződő az értékelt
ajánlata alapján szerződést köt;

i)

Biztosítottak: a Szerződő, a FINA (Nemzetközi Úszó Szövetség) és partnerei, továbbá a
FINA nemzetközi műsorsugárzói és a nemzetközi szponzorok;

j)

Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, amely a Közbeszerzési Eljárás eredményeként
megkötött szerződés teljesítésében a Biztosító által bevontan közvetlenül vesz részt,
kivéve:
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy
alapanyag eladóját;

k)

Lebonyolító: Szerződő által a Közbeszerzési Eljárás lebonyolításával megbízott
szervezet.

4.

A szerződés tárgya

4.1. Szerződő a nemzetközi FINA elvárásoknak megfelelve rendezvényelmaradási
biztosítási fedezet nyújtását rendeli meg Biztosítótól a jelen szerződés 1. számú
mellékletét képező Műszaki specifikációban (a továbbiakban: Műszaki specifikáció)
szerint. Ennek alapján Biztosító a kockázatviselés kezdetét követően a Biztosított
Rendezvényekkel kapcsolatban bekövetkező, a Műszaki specifikációban szereplő
biztosítási esemény bekövetkezése esetén a jelen szerződésben és a Közbeszerzési
Dokumentumokban meghatározott szolgáltatást köteles teljesíteni a szerződés 6.
pontjában meghatározott díj ellenében.
4.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Biztosító által nyújtott fedezet eseményalapú.
4.3. A Felek megállapodnak, hogy a Biztosító szolgáltatása tekintetében kártérítési limitet
alkalmaznak, amelynek összege 54.558.291,- EUR, azaz ötvennégymillióötszázötvennyolcezer-kettőszázkilencvenegy euró. A Felek rögzítik, hogy önrész
nincsen.
4.4. A Műszaki Specifikáció teljes terjedelme alatt meghatározott kockázatok tekintetében
nem alkalmazható várakozási idő, valamennyi kockázat egységesen a szerződésben
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rögzített kockázatviselés kezdetével indul, de legkorábban a szerződés mindkét fél általi
aláírásának dátumával.
5.

Teljesítés, a felek jogai és kötelezettségei

5.1. A Szerződő vállalja, hogy a biztosítási díjat a jelen szerződésben foglaltak szerint
megfizeti Biztosító részére.
5.2. A Szerződő Felek kijelentik, hogy az egyes biztosítási jogviszonyokra, köztük a jelen
szerződés tárgyára irányadó részletes feltételeket elsődlegesen a Közbeszerzési Eljárás
iratanyaga, és a Biztosító ajánlata tartalmazza, egyebekben a nem szabályozott
kérdésekben a Biztosító Általános és különös szerződési feltételei, és egyéb záradékok
irányadóak, amennyiben nem ellentétesek jelen szerződés rendelkezéseivel.
A műszaki megkötéseket, elvárt kiterjesztéseket, biztosítási feltételeket a Műszaki
specifikáció részét képező műszaki leírás, valamint az alábbi linken elérhető
dokumentum tartalmazza:
https://www.eventprotect.co/assets/docs/Lloyds_Event_Cancellation_Policy.pdf
5.3. Felek megállapodnak abban, hogy Szerződő köteles a szerződéskötéskor a biztosítás
megkötése szempontjából lényeges minden olyan körülményt a Biztosítóval közölni,
amely előtte ismert vagy ismernie kellett. A Biztosító kijelenti, hogy a tárgyalás során
lehetősége volt, hogy a biztosítás megkötése szempontjából minden lényeges
körülményről tudomást szerezzen.
5.4. A Biztosító kifejezetten kijelenti, hogy abban az esetben, ha jelen szerződésben vagy a
közbeszerzési eljárásban benyújtott végleges ajánlatában meghatározottak és vállalásai,
valamint a saját Üzletszabályzatában, Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatában vagy az
Általános és Különös Szerződési Feltételeiben rögzítettek egymásnak ellentmondanak,
vagy azok bármely feltétele egymásnak ellentmond, úgy az eljárás eredményeként
megkötésre kerülő biztosítási szerződés és a végleges ajánlatban meghatározottak
szerint fog és köteles a teljesítés során eljárni.
5.5. A Biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy a közbeszerzési eljárásban benyújtott
végleges ajánlatához és az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéshez
képest a saját Üzletszabályzata, Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata és az Általános és
Különös Szerződési Feltételei a Szerződőre nézve hátrányosabb részelemet nem
tartalmaznak. Amennyiben mégis kedvezőtlenebb rendelkezéseket tartalmaznak azok,
úgy ezen feltételek nem válnak az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés
részévé, azok a Szerződőre nem kötelező érvényűek.
5.6. Felek rögzítik, hogy a Szerződő és a …………… Alkusz Kft.1, mint biztosítási alkusz
között ……. ……………. …. napján2 alkuszi megbízási szerződés jött létre, melynek
rendelkezései értelmében a közreműködésével beszerzett biztosítási szerződések esetén
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a biztosítási szerződések kizárólagos kezelője az alkusz mindaddig, amíg ezek a
biztosítási szerződések hatályba maradnak, vagy az alkuszi szerződés hatályos.
5.7. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés teljesítése során minden tekintetben egymás
érdekeit figyelembe véve kölcsönösen együttműködnek.
5.8. Biztosító a szolgáltatását az egész világra kiterjedő hatállyal köteles nyújtani.
5.9. 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, érvényes engedélyekkel rendelkezik.
5.10. Biztosító kijelenti, hogy a szerződés tárgyát, az ellátandó feladatok lényeges jellemzőit
és a biztosítási szolgáltatás teljesítésének egyéb feltételeit megismerte.
5.11. Biztosító alvállalkozót igénybe vehet a Kbt 138. §-ában foglaltakra figyelemmel.
Biztosító a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a tevékenységet maga
végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden
olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. A teljesítésbe bevont
alvállalkozót a Biztosítóra vonatkozó titoktartási kötelezettség megegyező mértékű
titoktartási kötelezettség terheli.
5.12. A Biztosító legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Szerződőnek
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.
5.13. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződő köteles a szerződéskötéskor a biztosítás
megkötése szempontjából lényeges minden olyan körülményt a Biztosítóval közölni,
amely előttük ismert vagy ismerniük kellett. A Biztosító kijelenti, hogy a közbeszerzési
eljárás során lehetősége volt, hogy a biztosítás megkötése szempontjából minden
lényeges körülményről tudomást szerezhessen.
5.14. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok
megtételére a Szerződő jogosult, a Biztosító a Szerződőhöz és/vagy Alkuszhoz intézi
nyilatkozatait a kommunikációs út betartásával (lásd Műszaki Specifikáció).
5.15. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a lejelentésre, változásbejelentésre, fedezetbevonásra,
fedezetből kijelentésre vonatkozó részletes rendelkezéseket a Műszaki specifikáció,
valamint az egyéb Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
5.16. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződő kérésére a Biztosító köteles haladéktalanul
információkat adni a teljesítésről.
6.

Biztosítási díj, fizetési feltételek

6.1. Felek rögzítik, hogy a Biztosítási díj a Biztosító kockázatviselésének, illetve
szolgáltatási kötelezettségének ellenértéke. A Biztosítási díj magában foglalja
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mindazokat a költségeket, amelyek a jelen szerződésben foglaltak megvalósításához, az
ajánlati feltételekben, valamint a jogszabályokban rögzített feltételek betartásához
szükségesek, valamint a magyar jog szerinti adóterheket, továbbá az Alkusz jutalékát. A
Biztosítót a jelen szerződés alapján teljesítendő szolgáltatás – rendezvény elmaradási
biztosítás – ellenértékeként fizetendő biztosítási díj illeti meg, amelynek összege
………….,- Ft, azaz ………………… forint.3 Biztosító a jelen pontban meghatározott
díjon felül sem Szerződő, sem a Biztosítottak felé egyéb díj felszámítására, illetve
költség érvényesítésére nem jogosult.
6.2. A Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés a) pontja alapján általános
forgalmi adómentes a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel.
Felek továbbá megállapodnak, hogy a Biztosító a határozott tartamú futamidő alatt nem
jogosult a díjképzés menete és a díjképzés során használt paraméterek (darabdíj, díjtétel,
kockázati szorzó) változtatására.
6.3. A Szerződő Felek egyszeri, egy összegben előre történő díjfizetésben állapodnak meg.
6.4. Felek rögzítik, hogy a kifizetésre a Kbt. 135. § (1) bekezdése irányadó, az
ellenszolgáltatás teljesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
6:130. § (1) –(2) bekezdése alapján a Biztosító – a szerződés hatályba lépésének napját
követő 15 (tizenöt) munkanapon belül kiállított és postára adott – számlájának
kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül történik banki átutalással.
Biztosító pénzforgalmi jelzőszáma, amelyre a biztosítási díj teljesítendő:
…………………4
6.5. Felek rögzítik, hogy a Biztosítási díj kifizetése – az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglalt rendelkezések figyelembe vételével –
létszámbejelentésen alapuló, hibátlanul kiállított számviteli bizonylat Szerződő általi
kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül történik. Az elszámolás, a kifizetés,
és a szerződés pénzneme magyar forint (HUF).
6.6. A Biztosító a biztosítási díjról számlát bocsát ki a Szerződő részére, melyet a Műszaki
Specifikációban megadott kommunikációs út meghatározásai alapján küld meg.
6.7. Szerződő a számla beérkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles azt
felülvizsgálni és visszautasítás esetén a Biztosítót erről írásban értesíteni. Szerződő
felek megállapítják, hogy a számla fizetési határidejét a szabályszerűen és a megfelelő
adatokkal kiállított számla kézhezvételétől számítják.
Felek rögzítik, amennyiben Szerződő részéről kifogás merül fel a benyújtott számviteli
bizonylattal kapcsolatosan, úgy Szerződő köteles a kifogásolt számviteli bizonylatot a
hiba megjelölésével visszajuttatni a Biztosítóhoz. Ebben az esetben az átutalási

3

Kitöltendő szerződéskötéskor a nyertes ajánlattevő megajánlása alapján.
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határidőt a javított számviteli bizonylat Szerződő általi igazolt kézhezvételétől kell
számítani.
6.8. Felek megállapodnak abban, hogy a benyújtott számlának meg kell felelnie az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben és az egyéb jogszabályokban
előírtaknak.
6.9. Felek rögzítik, hogy Szerződő előleget nem biztosít a Biztosító részére.
6.10. Felek rögzítik, hogy a Biztosítónak a számviteli bizonylatot, a Szerződő nevére kiállítva
kell benyújtania, a biztosítási díj megfizetése Szerződő kötelezettsége.
7.

A biztosítási esemény bekövetkezésekor követendő eljárás

7.1. Felek rögzítik, hogy a káresemény bejelentése a műszaki specifikációnak megfelelő az
alábbi módon történik: Szerződő és/vagy az Alkusz által elektronikus levélben megírt
bejelentővel a Biztosító meghatározott e-mail címére és/vagy fax számára történő
lejelentéssel.
7.2. Felek rögzítik, hogy a kárrendezés során a biztosítási eseményt, a szolgáltatási igénnyel
egyidejűleg a Szerződő és/vagy Alkusz (a továbbiakban: Bejelentő) a biztosítási
esemény Szerződő általi tudomásra jutást követően legfeljebb 10 (tíz) munkanapon.
belül köteles bejelenteni a Biztosítónak.
7.3. A Biztosító köteles a kárbejelentéstől számított 2 (kettő) munkanapon belül rögzíteni a
kárbejelentést és írásbeli visszaigazolást küldeni a Bejelentő kapcsolattartója részére a
kárbejelentés nyilvántartásba vételéről, a kárszámról, és az illetékes kárrendezőről. Az
összegszerűség megállapításához szükséges valamennyi dokumentum Biztosítóhoz
történő beérkezését követően kell elbírálni és kárfizetési, intézkedési kötelezettségét
teljesíteni, adott esetben az elutasításról, valamint annak indokáról tájékoztatni a
Szerződőt.
7.4. A Biztosító a biztosítási kárösszeg kifizetéséhez az adott káreseménnyel kapcsolatban
adatokat, iratokat kérhet be, amelyeket köteles legfeljebb 2 (kettő) alkalommal teljes
körűen megjelölni (ennél többször – alapos indok nélkül – nem kerülhet sor irat-,
dokumentum-, illetve adatbekérésre Biztosító részéről). Amennyiben 2 (kettő)
alkalommal nem jelöli meg teljes körűen a Biztosító a kárrendezéshez szükséges
adatok, okmányok és dokumentumok körét, úgy késedelembe esik, illetve a Szerződő
késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult a szerződés 8.4. pontja szerint.
7.5. A kárfizetéssel egy időben a Biztosító írásbeli értesítést küld a Szerződő és az Alkusz
részére a kár lezárásáról. A kárlezáró levélben minden esetben indoklást ad a Biztosító a
kifizetett kártérítési összegről. Amennyiben a Szerződő vitatja a kárlezáró levélben
foglaltakat, vagy egyébként nem fogadja el a Biztosító általi térítés összegét, a kárlezáró
levél kézhezvételétől, vagy a vitatott térítés kifizetésétől számított 3 (három) éven belül
jogosult erről a Biztosítót értesíteni és egyeztetést kezdeményezni. Az egyeztetésen a
Biztosító köteles részt venni.
7.6. A kárbejelentés rögzítését és visszaigazolást követő 2 (kettő) munkanapon belül az
illetékes kárrendező, kárszakértő felveszi a kapcsolatot a kárbejelentésben megjelölt
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személlyel. Érdemi
dokumentumokról.

tájékoztatást

ad

a

kárrendezés

menetéről,

szükséges

7.7. A Felek megállapodnak, hogy a szerződésből eredő, a Biztosító szolgáltatással
megszerzett regressz jogainak érvényesítése előtt a Szerződővel, illetve a
Biztosítottakkal írásban köteles egyeztetni.
7.8. Felek megállapodnak abban, hogy a Biztosító egyebekben a káresemény bekövetkezte
esetén a Biztosító Általános és Különös Szerződési Feltételeiben részletesen
meghatározott kárrendezési eljárás lefolytatására köteles.
8.

Szerződésszegés és következményei, kötbér és kártérítés

8.1. Biztosító szerződésszegést követ el különösen, de nem kizárólagosan, ha
a) teljesítési késedelembe esik,
b) az általa teljesített szolgáltatás nem felel meg a jelen szerződésben meghatározott
követelményeknek, azaz hibásan teljesít,
c) a szerződés olyan okból, amelyért felelős, meghiúsul,
8.2. Szerződő Felek jelen szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali
hatállyal, írásban felmondhatják. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de
nem kizárólagosan, ha
a) bármelyik fél saját felróható magatartásának következtében kötelezettségei
teljesítésével ismételten késedelembe esik,
b) Biztosító megsérti a titoktartási kötelezettségét,
c) Biztosító a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem szerződés szerint teljesíti,
d) Biztosító hibájából a teljesítés ellehetetlenül,
e) Szerződő az adatszolgáltatási határidőket saját hibájából ismételten nem tartja be.
8.3. A Biztosító szerződésszegése esetén Szerződő az alábbi szankciókat érvényesítheti:
a) a teljesítés késedelme esetén késedelmi kötbér, hibás teljesítés esetén hibás
teljesítési kötbér követelése,
b) kártérítés érvényesítése,
c) azonnali hatályú felmondás.
8.4. Felek megállapodnak, amennyiben a Biztosító olyan okból, amelyért felelős, valamely
kötelezettségét késedelmesen teljesíti, úgy késedelmi kötbér fizetésére köteles. A
késedelmi kötbér alapja a nettó biztosítási díj, mértéke annak 0,1%-a, de legfeljebb
500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint.
8.5. Felek rögzítik, hogy a késedelmi kötbér érvényesítése nem zárja ki, hogy a Biztosított
érvényesítse a kötbért meghaladó mértékű kárigényét.
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8.6. Felek megállapodnak, amennyiben Biztosító valamely kötelezettségét – olyan okból,
amelyért felelős – részben vagy egészben hibásan teljesíti, Szerződő hibás teljesítési
kötbér követelésére jogosult. Szerződő a Biztosító hibás teljesítése esetén a Ptk. 6:177. §
(1) bekezdés szerint jogosult eljárni. A hibás teljesítési kötbér összege 100.000,- Ft,
azaz Százezer forint.
8.7. Felek megállapodnak, amennyiben a késedelmi kötbér maximumának elérését követő
10 (tíz) munkanapon belül sem tesz eleget a Biztosító a kárösszeg fizetési
kötelezettségének, Szerződő jogosult a Szerződést felmondani és a Biztosítási díj 0,5%ának megfelelő mértékű, de legfeljebb 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint
meghiúsulási kötbért követelni.
8.8. A Felek rögzítik, hogy a Biztosító a kötbér összegét a Szerződő felszólításától számított
8 (nyolc) naptári napon belül köteles a Szerződő bankszámlájára átutalni, illetve a
Szerződő választása szerint jogosult a kötbér igényét a Biztosító részére a jelen
szerződés szerint fizetendő díjból történő levonás útján vagy a Biztosítóval szemben
fennálló bármely más követelésébe történő beszámítással érvényesíteni. A Szerződő a
fentieken túlmenően is jogosult a Biztosítótól a kötbér összegét meghaladó kárának a
megtérítését követelni.
9.

Vis maior

9.1. A Biztosító nem sújtható kártérítéssel, kötbérrel, vagy a szerződéstől elállással, ha a
késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredménye. Jelen pont értelmezése
szempontjából a vis maior olyan esetekre vonatkozik, mely a Biztosító akaratán kívül
következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek lehetnek pl. sztrájk, háború, vagy
forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások. A vis maiornak közvetlen
összefüggésben kell lennie a Biztosító tevékenységével és a bekövetkezett
szerződésszegéssel.
9.2. Vis maiorra a Biztosító csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben értesíti a Szerződőt/
Biztosítottat a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról. Amennyiben
Szerződő egyéb irányú utasítást nem ad, a Biztosítónak tovább kell teljesítenie
szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie
minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.
9.3. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 (harminc) naptári napot,
Szerződőnek jogában áll – számára hátrányos jogkövetkezmények nélkül – a szerződés
nem teljesített részétől elállni oly módon, hogy a Biztosítónak erről értesítést küld.
9.4. Felek az értesítés elmaradásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes
felelősséggel tartoznak.
10. Titoktartás
10.1. Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladataik ellátása
során tudomásukra jutó, a másik fél és az azzal közvetlen kapcsolatban álló
partnerszervezetek üzletvitelére és működésére, üzlet- és piacpolitikájára, üzletkörére, a
jelen szerződésre és annak ellátására vonatkozó információt, továbbá minden olyan más
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információt, adatot és dokumentumot, megoldást, amelyek harmadik fél részére történő
átadása az érintett félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy járhat –
időbeli korlátozás nélkül – bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azokat kizárólag a
jelen szerződés keretein belül használják fel. felek a jelen pont szerinti
kötelezettségekről kötelesek megfelelő tájékoztatást adni érintett alkalmazottaik,
megbízottjaik és alvállalkozóik részére.
10.2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy bármelyik Fél csak az érintett Fél előzetes
tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére
információt, kivéve, ha arra a Kbt. felhatalmazást ad. Nem minősül a jelen pont szerinti
titoktartási kötelezettség megsértésének, ha bármilyen, a jelen pont hatálya alá tartozó
információ közlése vagy nyilvánosságra hozatala jogszabály, bírósági/hatósági
határozat vagy az EU jogi aktusa következtében válik szükségessé. Az a Fél, aki a jelen
pontban foglalt titoktartási kötelezettséget megszegi, a másik Féllel, illetve harmadik
személyekkel szemben teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik helytállni.
10.3. Felek rögzítik, amennyiben a szerződésben foglalt feladat teljesítése személyes, illetve
különleges adatnak minősülő adatot érint, úgy a Biztosító köteles az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
vonatkozó rendelkezései szerint eljárni. Biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy az
adatok védelmét érintő rendelkezésekről, szabályokról, ezek alkalmazásáról a szükséges
tájékoztatásokat elvégzi.
10.4. Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szerződéssel kapcsolatosan a másik fél tudomására
jutott információkat a másik fél kezelje, feldolgozza és továbbítsa a jelen szerződésben
foglalt kötelezettségei teljesítése, illetve jogai érvényesítése érdekében.
10.5. Felek megállapodnak abban, hogy a Biztosító kötelezettséget és egyben kártérítési
felelősséget vállal azért, hogy a szerződés megszűnésével egyidejűleg az igényelt
adatokat, információkat, iratokat, az ezekről készült másolatokat köteles a Szerződőnek
visszaszolgáltatni a biztosítási titok megőrzésére vonatkozó szabályok figyelembe
vételével.
10.6. Biztosító kötelezettséget és egyben kártérítési felelősséget vállal továbbá azért, hogy a
feladat teljesítése során bármilyen módon tudomására jutott, illetve birtokába került
adatot, minősített adatot, tényt, információt bizalmasan kezeli, nem teszi
hozzáférhetővé, azokat titokként megőrzi, nem hozza nyilvánosságra, valamint nem
használja fel a jelen szerződésen kívül eső, általa folytatott tevékenysége során.
Tudomásul veszi, hogy azokat kizárólag a Szerződő, illetve Biztosítottak előzetes és
kifejezett Írásbeli hozzájárulásával adhatja át harmadik személy részére.
10.7. Biztosító tudomásul veszi, hogy a titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt
kötelezettségvállalása a nyilatkozat aláírásától időbeli korlátozás nélkül érvényes,
Biztosító kijelenti, hogy kártérítési felelőssége körében köteles megtéríteni a Szerződő
valamennyi, a jelen pontban vállaltak megsértésére visszavezethető vagyoni és nem
vagyoni kárát, amennyiben a titoktartási kötelezettséget a szerződő fél szándékosan
vagy gondatlanul megszegi. Felek megállapodnak abban, hogy a titoktartási
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kötelezettség megszegése esetén a Szerződő kártalanítási kötelezettség nélkül azonnali
hatállyal jogosult a szerződést felmondani.
11. Együttműködés, értesítések
11.1. A teljesítés során a Biztosító köteles együttműködni a Szerződővel és Alkusszal,
továbbá köteles a szükséges egyeztetéseket lefolytatni, az elvárható szakmai támogatást
megadni, illetve igénybe venni.
11.2. Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon, elektronikus levélben (email)
elküldött írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind az email, mind fax esetében a küldő
felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél részére az üzenetet elküldte. Az
üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén feladóvevénnyel, hiba
és megszakításmentes adást tartalmazó fax igazoló jelentéssel, email esetén olvasási
visszaigazolás küldésével. Felek ugyanakkor kötelezik magukat arra, hogy a szerződés
teljesítése szempontjából különösen fontos iratokat (számla, bizalmas iratok)
személyesen, futár útján, illetve ajánlott, tértivevényes levél útján juttatják el a címzett
részére.
11.3. Elektronikus úton olyan információátadásra is sor kerülhet, amelyhez jogkövetkezmény
fűződik. A Biztosítottaknak a Biztosító kárrendezési vonalán keresztül történő
bejelentéséhez is joghatás fűződik.
11.4. Valamely fél által a másik félnek a jelen megállapodással összefüggésben küldött
értesítések vagy más kommunikáció céljára a következő címek, e-mail elérhetőség és
fax számok szolgálnak:
Szerződő képviselete:
cégnév:

Bp2017 Nonprofit Kft.

postacím:

1138 Budapest, Hajós Alfréd sétány 1.

e-mail:

……………………

tel.:

……………………

fax:

……………………

Biztosító képviselete:
cégnév:

……………………

postacím:

……………………

e-mail:

……………………

tel.:

……………………

fax:

……………………

Alkusz képviselete:
cégnév:

……………………

postacím:

……………………
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e-mail:

……………………

tel.:

……………………

fax:

……………………

11.5. Kapcsolattartó személyek:
Szerződő részéről:
………………………… (név)
tel.:

……………………

e-mail: ……………………
Biztosító részéről:
………………………… (név)
tel.:

……………………

e-mail: ……………………
Alkusz részéről:
…………………………. (név)
tel.:

……………

e-mail: ……………………
11.6. A kapcsolattartásra kijelölt személyében történő változásról a Felek kötelesek egymást
5 (öt) munkanapon belül írásban értesíteni.
11.7. Felek kifejezetten megállapodnak egymással, hogy a fentiek szerinti tértivevényes,
ajánlott levél (a továbbiakban: Levél) esetében, a Levelet a kézbesítés második
megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a
kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett a Levelet a postai szolgáltató
értesítése ellenére nem vette át („nem kereste” jelzés). A Levelet kézbesítettnek kell
tekinteni abban az esetben is, ha a címzett az átvételt megtagadta („átvételt megtagadta”
jelzés). A Levelet kézbesítettnek kell tekinteni továbbá akkor is a fentiek szerinti
időpontban, ha az átvétel egyéb okból hiúsult meg („elköltözött”, „címzett ismeretlen”,
„kézbesítés akadályozott” jelzések).
11.8. A Szerződő a változást követő 5 (öt) napon belül köteles minden olyan változást a
Biztosítónak bejelenteni, amely a jelen Szerződés tárgyára figyelemmel jelentőséggel
bír.
11.9. A Felek rögzítik, hogy a Felek közötti kommunikációra vonatkozó részletes szabályokat
a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező Műszaki leírás tartalmazza.
12. A szerződés időtartama, módosítása és megszűnése
12.1. Jelen szerződés a mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba.
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12.2. Felek jelen szerződést 2017. július 01. napjától 2017. október 31. napjáig tartó
határozott időtartamra kötik.
A Biztosított Rendezvények megrendezésének ideje (a kockázatviselés időszaka,
eseményalapú fedezet):
 a FINA Világbajnokság: 2017. július 14 - 30. napja között,
 a FINA Masters Világbajnokság 2017. augusztus 07 - 20. napja között.
12.3. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-a szerinti
esetekben módosíthatják, a szerződésmódosítást a felek kötelesek írásba foglalni.
12.4. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy tekintettel a kockázatviselési időszak határozott
tartamára, a szerződést a Felek rendes felmondással nem szüntethetik meg.
12.5. Jelen biztosítási szerződés megszűnik, megszüntethető:
a) a szerződés 12.2. pontjában meghatározott időtartam leteltével;
b) Szerződő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha Biztosító ellen
felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, vagy ha a Biztosító súlyos
szerződésszegést követ el;
c) Biztosító a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben Szerződő fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, vagy más súlyos szerződésszegést követ el;
12.6. A Szerződő a szerződést felmondhatja, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Biztosító nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az
ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett
be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
12.7. Szerződő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Biztosító
tekintetében a Közbeszerzési Eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna
zárni az eljárásból.
12.8. Szerződő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon –, ha
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
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szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel;
b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel.
12.9. Szerződő és Biztosító a felmondás jogának gyakorlása előtt legalább 10 (tíz) naptári
nappal korábban kötelesek a másik felet írásban, a felmondásra okot adó körülmény
megjelölésével a szerződésszerű állapot helyreállítására felszólítani.
12.10. Szerződő jogutód nélküli megszűnése esetén, a Feleknek szintén el kell számolniuk.
Abban az esetben, ha a Szerződő a biztosítási díjat az esedékességtől számított 60
(hatvan) napon belül nem egyenlítette ki, halasztást nem kapott, és a Biztosító a díj
iránti igényét bírósági úton nem érvényesítette a Biztosító a kockázatot a díj
esedékességétől számított 60. napig viseli, ezen időszak alatt a Szerződő az elmulasztott
hátralékos díjat pótolhatja. Ezen idő eltelte után a Biztosító a biztosítás szerződési
feltételeinek megfelelően megszünteti a szerződést.
12.11. Szerződő Felek jogosultak a másik Fél ismételt és/vagy súlyos szerződésszegése
esetén a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal a szerződést azonnali hatállyal
felmondani. A rendkívüli felmondásról szóló értesítés érvényesen tehető fax útján is,
amennyiben a felmondással élő Fél azt két (2) munkanapon belül írásban – posta vagy
gyorsfutár útján – is megerősíti.
12.12. A szerződés azonnali hatályú felmondására, illetve a vonatkozó jogkövetkezmények
(meghiúsulási kötbér, kártérítés, stb.) alkalmazására különösen, de nem kizárólagosan
akkor kerülhet sor, ha:
a) a Biztosító/Szerződő fizetésképtelenné válik, vele szemben felszámolási eljárás vagy
végelszámolás megkezdődött, végrehajtási, foglalási, bírói zár alá vételi jogi eljárást
indítanak minden, vagy jórészt minden vagyontárgya tekintetében (a kezdés
időpontja a felszámolási eljárás közzétételének napja, vagy a végelszámolásáról
szóló közzététel a Cégközlönyben megjelent);
b) Biztosító nyilatkozatával vagy magatartásával és/vagy eljárásával sérti a Szerződő jó
hírnevét, üzleti érdekeit;
c) Biztosító által fizetendő késedelmi kötbér eléri a 8.4. pontban meghatározott
maximális értéket;
d) ha a Biztosító a szerződés 8.7. pontjában meghatározott határidőben sem tesz eleget
szerződéses kötelezettségének;
e) Biztosító a szerződésben foglalt egyéb kötelezettségeit megszegi, és azt írásbeli
felszólítást követő 8 (nyolc) munkanapon belül nem orvosolja.
12.13. A Felek egyoldalú felmondása esetén a nyilatkozatban meg kell jelölni a felmondás
okát, az esetleges kártérítési igényt és a szerződés iktató számát. A rendkívüli
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felmondás alkalmazása esetén a Felek egyoldalú jognyilatkozatának az előbbieken túl
tartalmaznia kell a felmondás hatályosulásának napját is.
12.14. A szerződés rendkívüli felmondása nem érinti a felmondás jogával élő Fél kötbérre,
késedelmi kamatra, vagy kártérítésre vonatkozó igényének érvényesítését, amelynek
elismert összegét a kötelezett Fél a felmondó Fél általi értesítését követő tizenöt (15)
naptári napon belül köteles eleget tenni.
12.15. A Felek kijelentik, és szerződéses kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződéssel
kapcsolatban okozott károk elhárítása és csökkentése érdekében együttműködnek, és
minden üzletileg ésszerű intézkedést megtesznek.
13. Jogviták rendezése
13.1. A szerződés teljesítése során a Felek kötelesek egymással együttműködni és egymást
kölcsönösen tájékoztatni. A Felek megegyeznek, hogy jelen szerződéssel, annak
teljesítésével, megszegésével, megszűnésével vagy érvénytelenségével kapcsolatban
felmerülő bármely vita vagy igény esetére, amely bármelyik szerződő Fél által a békés
rendezés tárgyában írott ajánlat kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül
békésen nem rendezhető, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a
továbbiakban Pp.) rendelkezései szerinti bíróság illetékességét ismerik el magukra
nézve kötelezőnek.
14.

Vegyes rendelkezések

14.1. Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötésére minden korlátozás nélkül jogosultak.
Kijelentik továbbá, hogy rendelkeznek minden jogszabályi felhatalmazással, legfőbb
vagy egyéb szervük vagy más harmadik személy részéről szükséges hozzájárulással a
jelen Szerződés aláírására és az abból eredő kötelezettségek teljesítésére, és a jelen
Szerződést képviseletükben aláíró személyek nyilatkozata érvényes és hatályos,
kikényszeríthető kötelezettségvállalást jelent számukra.
14.2. Felek mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott
követelményei szerint járnak el, a Szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi
releváns információt késedelem nélkül egymás tudomására hoznak.
14.3. Felek megállapodnak abban, hogy minden, a Szerződés keretében egymásnak küldött
értesítésnek írott (levél, fax, e-mail, email) formában kell történnie, kivéve a Biztosított
által a Biztosító felé a kárrendezési vonalon történő bejelentést. A Felek közti levelezés
nyelve: magyar.
14.4. A jelen megállapodás egyes rendelkezései egymással összhangban értelmezendőek, és
amennyiben a jelen megállapodás valamely rendelkezése vagy egy beazonosítható rész
érvénytelennek bizonyul, akkor az ilyen érvénytelenség nem érintheti a jelen szerződés
többi rendelkezését vagy annak beazonosítható részeit.
14.5. Amennyiben a jelen szerződés bármely kikötése vagy rendelkezése érvénytelennek
vagy érvényesíthetetlennek bizonyulna, e kikötést a szerződésből töröltnek kell
tekinteni, míg a Szerződés többi rendelkezése változatlanul, az alkalmazandó jog által
megengedett mértékig teljes érvényességgel és hatállyal fennmarad, kivéve, ha az

16
érvénytelen rész nélkül a szerződő Felek a jelen szerződést nem kötötték volna meg. A
jelen szerződés bármely rendelkezése, amely természeténél fogva a jelen szerződés
megszűnését követően tovább él, teljes érvényességgel és hatállyal fennmarad.
14.6. A kapcsolattartók, illetve a teljesítési igazoló személyében bekövetkező esetleges
változásokról az érintett fél a jelen szerződés 11.6 pontja szerint írásban köteles a másik
Felet tájékoztatni. A tájékoztatás tudomásulvételét a másik Fél köteles írásban
visszaigazolni. Ettől az időponttól kezdődően a kapcsolattartónak, illetve teljesítés
igazolónak az újonnan bejelentett személy minősül. Felek megállapodnak abban, hogy a
kapcsolattartók, illetve a teljesítési igazolás kiállítására jogosult személynek
megváltozására vonatkozó bejelentése és annak visszaigazolása nem minősül
szerződésmódosításnak.
14.7. A kapcsolattartó személyek feladata a kölcsönös, naprakész kapcsolattartás,
tájékoztatás. A Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek kizárólag a Szerződés
teljesítésével kapcsolatban felmerülő operatív kérdésekben jogosultak eljárni, a
Szerződés módosítására, megszüntetésére, egyéb jognyilatkozat tételére nem jogosultak.
14.8. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés – a Kbt. szerinti esetleges
korlátozásokkal – nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, így harmadik
személy részére nem tagadható meg.
14.9. Felek továbbá tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt.
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző
szervezetek (Állami Számvevőszék, Európai Számvevőszék, Európai Bizottság,
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, belső ellenőrző szervezetek) feladat- és
hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött
szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti
információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
14.10. Biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a Szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)–kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek
fel, és melyek a Biztosító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, valamint
a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Szerződő
számára megismerhetővé teszi és jelen szerződés 14.12. pontja szerinti ügyletekről a
Szerződőt haladéktalanul értesíti.
14.11. A Biztosító – a Kbt. 136. § (4) bekezdés b) pontja alapján – köteles a szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt, tulajdonosi szerkezetét a Szerződő számára
megismerhetővé tenni és a következő bekezdés szerinti ügyletekről a Szerződőt
haladéktalanul értesíteni:
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 az 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
valamely feltétel.
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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 az 62. § (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott valamely feltétel.
A fenti a) és b) pont szerinti esetekben a Szerződő jogosult és egyben köteles a
szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon.
14.12. Fizetési késedelem esetén Szerződő a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése szerinti késedelmi
kamatot fizeti a Biztosító részére. Semmis a jelen szerződés azon rendelkezése a
késedelmi kamat tekintetében – a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében lehetővé tett eset
kivételével – amely kizárja vagy korlátozza a Szerződő szerződésszegése esetére
irányadó jogkövetkezmények alkalmazását.
14.13. A Biztosító tudomásul veszi, hogy a Szerződő az Áht. 41.§ (6) bekezdés értelmében
olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet
érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet
kifizetést, amely szervezet nem minősül az Nvt. 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti
átlátható szervezetnek. A Biztosító kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, erre
vonatkozó nyilatkozata a szerződés 4. számú mellékleteként csatolva. A Biztosító
hozzájárul ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből
eredő követelések elévüléséig, a Szerződő az Áht. 54/A. §-ban meghatározott –
átláthatóságával összefüggő - adatokat kezelje. Ha a nyilatkozatában foglaltakban
változás következik be, a Biztosító haladéktalanul köteles erről a Szerződőt tájékoztatni.
A Biztosító tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött
szerződést a Szerződő jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve ha
szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon – felmondani,
vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől elállni.
14.14. A Szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Kbt.,
a Ptk., a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény és kapcsolódó
rendeletek, valamint az egyéb biztosítási jogszabályok, illetve a Biztosító hatályos
Általános Szerződési Feltételei irányadók, azzal, hogy a Biztosító által alkalmazni
kívánt és ajánlatában megjelölt Általános Szerződési Feltételek rendelkezései csak
annyiban alkalmazhatóak, amennyiben nem tartalmaznak az ajánlattételi felhívással és
dokumentációval ellentétes feltételt, kizárást.
14.15. A Szerződés 5 (öt) eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült,
amelyből 4 (négy) példány a Szerződőt, 1 (egy) példány a Biztosítót illet.
A jelen szerződést a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
………………, 2017. ………… …

……………, 2017. ………… …
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Bp2017 Nonprofit Kft.
Szerződő
képviseletében eljár:
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1. számú melléklet

MŰSZAKI LEÍRÁS
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2. számú melléklet

KÁRRENDEZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK
MENETE

21
3. számú melléklet

Á

T L Á T H A T Ó S Á G I

N

Y I L A T K O Z A T

Alulírott,
Név, beosztás:
Születéskori név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
mint a/az
Szervezet neve:
Cím/Székhely:
Adószám/adóazonosító:
Cégjegyzékszám/Nyilvántartásba vételi szám:
törvényes képviselője, tudomásul veszem, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a
…………………………………. (a továbbiakban: ……………………………….) nem
köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem
teljesíthető kifizetés, amennyiben az általam képviselt szervezet nem minősül átlátható
szervezetnek.
Polgári és büntetőjogi felelősségem teljes körű tudatában
nyilatkozom,
hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében előírt, a Nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti átlátható
szervezetnek minősül az alábbiak szerint5:
1. az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi
önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet,
amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi
helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság,
2. belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
a.
tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott
tényleges tulajdonosa megismerhető,
5

A megfelelő részt kérjük aláhúzni, vagy bekarikázni.
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b.

c.
d.

az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel,
amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye
van,
nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a 2./
a), 2./b) és 2./c) pont szerinti feltételek fennállnak;

3. civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
a.
vezető tisztségviselői megismerhetők,
b.
a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem
átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
c.
székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből
eredő követelések elévüléséig, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott – a …………. (szervezet
megnevezése) átláthatóságával összefüggő – adatokat a ……………………………………..
kezelje.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következne be, erről a
………………………..-et haladéktalanul tájékoztatom.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a
…………………………. jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve, ha szükséges
olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon – felmondani, vagy – ha a
szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől elállni.
Kelt. ………………,2017. ……….hónap ………..nap
……………………………..
cégszerű aláírás

