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CAR építésbiztosítási adatlap 

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

Biztosításközvetítő adatai                 
  

Név:    

Partnerkód:    

Telefonszám:    

E-mail cím:    

                        
            
            

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 / építtető  fővállalkozó / generál kivitelező  alvállalkozó 

            

            
            

Megrendelő 

Név:     

Székhely:     

            
            
            

Fővállalkozó 

Név:     

Székhely:     
            

            
            

Zálogjogosult 

Név:     

Székhely:     
  

          
            
            

Alvállalkozók 

Csak főbb munkafolyamatokat végző alvállalkozókat kérjük megadni! 

Név:   

Általuk végzett munkák:   
            

Név:   

Általuk végzett munkák:   
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Építkezés megnevezése, a projekt rövid leírása 

 

Projekt készültségi foka:    % megkezdett építkezés esetén a kivitelezési idő kezdete:  

  (megkezdett építkezés esetén kérjük megadni az elvégzett/elvégzendő főbb munkafolyamatokat) 

Bontást tartalmaz-e a projekt   igen  nem      

  Ha igen, akkor aránya a teljes projekten belül  %   

            

            
            

Építkezés helyszíne és jellege 

Cím:    

Helyrajzi szám:          

HELYSZÍN   ÉPÍTKEZÉS JELLEGE:  BEÉPÍTÉS MÓDJA:  

  Zöldmezős    Új létesítmény, vagy új épületben történő építés   szabadon álló 
 

  Beépített terület / lakott terület    Meglévő épületben történő építés esetén:   oldalhatáron álló 
 

  Ipari park / iparterület  
  

  üzemmenet nélkül 
 

  zártsorúan csatlakozó 
 

    
  üzemmenet mellett 

 
  ikresen csatlakozó 

 

        
  Egyéb: 

          
            

            
            

Kockázatviselés adatai 

Építési munkák kezdete:            

Építési munkák befejezése:           

Szavatossági időszak:   hónap  Vonatkozó záradék:   003 004 
            

            
            

Műszaki és kockázati adatok 

Építési mód, építőanyagok:   

Teherhordó szerkezet:  Legnagyobb fesztávolság:     m 

Építmény főbb méretei 

Hosszúság:     m  Magasság:    m  Szélesség:   m  

Emeletek száma:    Pinceszintek száma:         

Alapozás módja:  

Mélysége:    m Legnagyobb munkagödör-mélység:   m    

Altalaj:   szikla  kavics  homok  agyag   feltöltés 

Talajvízszint:     m a felszín alatt Elő van-e irányozva talajvízszint-süllyesztés:  igen     nem 

A legközelebbi folyó, tó neve:    Távolsága az építkezés helyétől:    m 
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Záradékok Kérjük az igényelt záradékokat jelöljék meg! 

BIZTOSÍTÁSI FEDEZET BŐVÍTŐ ZÁRADÉKOK    

       001 Sztrájk, felkelés, belső zavargások      

       002 Keresztfelelősség      

       003 Szavatossági munkák    hónap  

       004 Szavatossági munkák (kiterjesztett fedezet)    hónap  

       006 Túlórák, éjszakai munkák, expressz szállítmányok    M Ft /kár  M Ft /időszak 

       007 Légi szállítás    M Ft /kár   M Ft /időszak 

       013 Építési helyen kívüli tárolás               

  Tárolási helyszín:     

  Tárolt vagyontárgyak összértéke:   Ft  

       100 Készülékek és gépek próbaüzemelése    hét  

       113 Belföldi szállítás Szállítmányonkénti max. érték:    Ft  

       115 Tervezői kockázat      

       116 Részátadással átvett vagy üzembe helyezett létesítményrészek    

       119 Meglévő tulajdon      

  Meglévő építmények első kockázati összege:   Ft  

       120 Környező vagyontárgyak fedezete      

  Szomszédos építmények első kockázati összege:   Ft  

BIZTOSÍTÁSI FEDEZET SZŰKÍTŐ ZÁRADÉK        

            

       005 Építési és szerelési ütemterv    hét  

       008 Építmények földrengésövezetben      

       009 Földrengés      

       010 Árvíz, árterület      

       012 Viharkárok, vízkárok      

       014 Terrorizmus és/vagy biológiai szennyezés kizárása      

       101 Alagút- és tárnaépítés      

       102 Földkábelek, csővezetékek, egyéb berendezések      

       103 Termőterület, termények, erdők      

       104 Duzzasztógátak és víztározók      

       106 Szakaszosan kivitelezett építési munkák Max. szakaszhossz:  m  

       107 Építési konténerek, raktárak      

       108 Építési segédszerkezetek, építőgépek      

       109 Építőanyagok      

       110 Csapadékvíz, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedések     

       111 Földcsuszamlás utáni helyreállítási költségek      

       112 Tűzoltó berendezések      

       114 Sorozatkárok      

       117 Víz- és szennyvízvezetékek Max. szakaszhossz:  m  

       118 Kútfúrás      

       121 Cölöpalapozásra és munkagödrökre külön feltételek      
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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 

5 Meglévő építmények első kockázati összege (119. záradék szerint):   Ft 
            

Teljes biztosítási összeg (díjszámítás alapja, 1+2+3+4+5):     Ft 
            

II fejezet - Felelősségbiztosítás          

            

Igényel-e felelősségbiztosítási fedezetet idegen, harmadik személyeknek 
(szerződésen kívüli, nem építtető/megrendelő!) okozott károkra?  igen      nem   

           

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. 
            
            

Kijelentjük, hogy az adatközlő lapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek 

            

     
  
 
 

 

 dátum   Szerződő cégszerű aláírása  

            

     
  
 
 

 

 dátum   Biztosításközvetítő aláírása  
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