
Szerződő/biztosított adatai
(kizárólag fogyasztónak nem minősülő személy, vagy szervezet lehet!)

Név: 

Székhely:  

Levelezési cím:  

Adószám: Telefonszám: 

E-mail cím:  

Szerződő milyen minőségben vesz részt a projektben:

      � megrendelő       � fővállalkozó 

Megrendelő
Név:  

Székhely:  

Fővállalkozó
Név:  

Székhely:  

Zálogjogosult
Név:  

Székhely:  

Építkezés megnevezése, a projekt rövid leírása

Építkezés helyszíne és jellege
Helyszín: 

Irányítószáma: 

      � Zöldmezős/új beruházás       � Új létesítmény, vagy új épületben történő építés

      � Beépített terület/lakott terület       � Meglévő épületben történő építés esetén

Kockázatviselés adatai
Építési munkák kezdete: 

Építési munkák befejezése:

Szavatossági időszak:  hónap Vonatkozó záradék:       � 003      � 004

Záradékok
Kötelező záradékok:

002 Keresztfelelősség

102 Földkábelek, csővezetékek, egyéb berendezések

112 Tűzoltó berendezések

Az adatlaphoz kérjük mellékelni a műszaki leírást és a jellemző rajzokat (helyszínrajz, metszetrajzok)!

Családi ház, társasház és lakás építéséhez

Egyszerűsített CAR építésbiztosítási adatlap
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Választható záradékok:

      � 003 Szavatossági munkák

      � 004 Szavatossági munkák (kiterjesztett fedezet)

      � 006 Túlórák, éjszakai munkák, expressz szállítmányok

      � 113 Belföldi szállítás

      � 115 Tervezői kockázat

      � 116 Részátadással átvett vagy üzembe helyezett létesítményrészek

Biztosítási összegek
Kérjük a biztosítani kívánt vagyontárgyak értékét megadni!

I fejezet - Vagyonbiztosítás

1 A projekt teljes nettó vállalási összege (anyag+díj): Ft

2 Káreseménnyel kapcsolatos többletköltség: Ft

3 Építéshelyszíni berendezések, segédszerkezetek: Ft

    (Állványzatok, zsaluzatok, dúcolatok, felvonulási konténerek lista szükséges!)       � Új értéken        � Avult értéken

4 Építőgépek (Lista szükséges!): Ft

    (Kisgépek és kéziszerszámok nem biztosíthatóak!)       � Új értéken        � Avult értéken

Teljes biztosítási összeg (díjszámítás alapja, 1+2+3+4): Ft

II fejezet - Felelősségbiztosítás

Igényli-e a felelősségbiztosítás kiterjesztését, idegen, harmadik személyeknek       � igen       � nem
okozott károkra? 

Biztosítási összeg felső határa káreseményenként: Ft

Biztosítási összeg felső határa a biztosítási időszak alatt: Ft

Önrészesedés
I fejezet - Vagyonbiztosítás

Vagyonbiztosításra káreseményenként: Ft

(az önrészesedés 100 000 Ft-nál nem lehet kevesebb!) 

II fejezet - Felelősségbiztosítás

Káreseményenként dologi károkra: Ft

(az önrészesedés 10%, de min. 100 000 Ft-nál nem lehet kevesebb!)

Személysérülés esetén nincs önrészesedés.

Biztosításközvetítő adatai
Név: 

Partnerkód: 

Telefonszám: 

E-mail cím: 

Kijelentjük, hogy az adatközlő lapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

dátum

dátum

Biztosításközvetítő aláírása

Szerződő cégszerű aláírása
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