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Megtiszteltetésként fogadtuk, hogy biztosítási igényükkel a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.-hez fordultak. Az Önök által közölt 
adatok alapján az alábbi díjajánlattal tudunk rendelkezésükre állni. A díjajánlat elfogadása esetén kérjük, szíveskedjenek 
kezdeményezni a szerződéskötést.

Új szerződés:
Előzmény kötvényszám:
Üzletkötő neve:

532644952
igen

Cím:
Lev. cím:
Adószám:
Telefonszám:
E-mail cím:

8171 Balatonvilágos Csók István stny. 38.
  

Együttbiztosított Biztosított eltér a szerződőtől
társbiztosított
zálogjogosult nem

igen
X

KOCKÁZATVISELÉSI ÉS DÍJFIZETÉSI ADATOK

DÍJÖSSZESÍTŐ VALAMENNYI TELEPHELYRE

DÍJFIZETÉS

Telephelyek száma: 1

Lejárat:
Kezdet:

határozatlan félévesÜteme:
átutalásMódja:

MODULOK BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG/KÁRLIMIT (eFt) ÉVES DÍJ (Ft)
Alap és kibővített fedezet
Betöréses lopás, rablás bizt.
Elektronikus berendezések
Üvegbiztosítás
Borászati záradék
Napelemek
Üzemszünet naperőmű
Küldöttrablás biztosítás
Üzemszünet (3 hónap)
Szállítmánybiztosítás
Felelősségbiztosítás
    Általános, bérlői, bérbeadói és környezetszennyezési
    Munkáltatói felelősség
    Termék/Szolgáltatói felelősség
    Iskolák és tanulók felelősségbiztosítása

ENGEDMÉNYEK

Egzisztencia engedmény
Mennyiségi engedmény
Hűség engedmény

ENGEDMÉNYEK ÖSSZESEN

SZERZŐDÉS DÍJA

Gyakoriság szerinti díj
Díjfizetés ütem miatti módosítás
Engedmények összesen

Tartamengedmény (3 év)
Kockázati engedmény
Kiemelt szakma

1.018.031
78.791

70.000

280.806
97.238
37.710

145.85810 M Ft/kár; 30 M Ft/év
10 M Ft/kár; 30 M Ft/év
10 M Ft/kár; 30 M Ft/év

400

145.911
1.610.677

5.00 %
10.00 %25.00 %

40.00  %

1.447.628
579.051

3
447.317

létszám

létszám

SZERZŐDÉS DÍJA KEDVEZMÉNYEKKEL 894.634
módja: üteme: 

Elismerem, hogy az ajánlaton szereplő adatok helyesek, a valóságnak megfelelnek.

Dátum: Szerződő cégszerű aláírása:

vállalkozói biztosítási ajánlat

45

féléves átutalás

Képviselői engedményInkasszó engedmény

igenÁFA visszatérítésére jogosult:



A SZERZŐDÉS EGÉSZÉRE (TELEPHELYEK EGYÜTTESEN) VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FEDEZETEK
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532644952

FELELŐSSÉG
Nettó éves forgalom:

Általános, bérlői, bérbeadói és körny.szennyezési
Munkáltatói felelősség

alkalmazottak száma
Termék/Szolgáltatói felelelősség

tanulók száma
Iskolák és tanulók

10 M Ft/kár; 30 M Ft/év

Éves díj (Ft): 280.806Felelősségbiztosítás díja:

Kárlimit (kár/év) Díjtétel Éves díj (Ft)Kockázati szorzó

10 M Ft/kár; 30 M Ft/év
45 fő

10 M Ft/kár; 30 M Ft/év 0.71

1.00
1.000.10

838

0.22

97.238
37.710

145.858

10%, de min. 50.000 FtÖnrész:972.384 eFt

ÜVEGBIZTOSÍTÁS (ELSŐ KOCKÁZATRA)

Éves díj (Ft): 70.000
Kárlimit: 400 eFt/kár/év

Díjtétel: Kockázati szorzó:70000 1.00

KÜLDÖTTRABLÁS (ELSŐ KOCKÁZATRA)
Biztosítási összeg:

Éves díj (Ft):
Önrész:

Díjtétel: Kockázati szorzó:

ÜZEMSZÜNET
Díjszámítási alap:

Éves díj (Ft):
Önrész:

Igényelt fedezeti idő:
Díjtétel: Kockázati szorzó:

ÜZEMSZÜNET NAPERŐMŰVEK ESETÉN
Díjszámítási alap:

Éves díj (Ft):

Díjtétel:

SZÁLLÍTMÁNY
Kárlimit:

Éves díj (Ft):
Kibővített fedezet

Önrész:

Max b.ö./szállítóeszköz:
Díjtétel: Kockázati szorzó:

Kárlimit:

Kárlimit:
Igényelt fedezeti idő:

10% de min. 100.000 Ft
Alapfedezet
10% de min. 50.000 Ft

BIZTOSÍTOTT ADATAI

Ir.szám:
Adószám:

Név/cégnév:

Áfa visszatérítésére jogosult: Telefonszám:
Helység:

Elérhetőség szemle esetére Név: Telefonszám:

KÁRELŐZMÉNYEK (akkor is kitöltendő, ha nem volt korábban érvényes biztosítása)
Kár időpontja:

Cím:

jellege: összege:
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TELEPHELY ADATAI
Ir.szám:
TEÁOR:
Tevékenység pontos megnevezése:
Épületszerkezet: Építés éve:

Általános közigazgatás
Általános közigazgatás

Szintek:

BalatonvilágosHelység:8171

BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEGEK Épület ért. módja: Gépek, ber. ért. módja:új értéken új értéken

VAGYONBIZTOSÍTÁSI FEDEZET
Alapfedezet

Éves díj (Ft): 1.018.031
épület szerkezete gyúlékony

0.24

kiterjedt vezetékhálózat

Önrész: 50.000 Ft

1. Telephely megnevezése:
Cím: Lásd telephelyi részletező!

7511 Állandóan használt: igen

készletek, áruk
gépek, berendezések
épületek, építmények
Biztosított vagyontárgyak

összesen
mellékköltségek (első kockázatra)
pénz- és értékkészlet

1.610.677
20.000

1.300
144.611

1.444.766
saját tulajdon (eFt) idegen tulajdon (eFt)

1.610.677
20.000

1.300
144.611

1.444.766
összesen

1.00 a; 1.00 kKockázati szorzó:
Kibővített fedezetdíjtétel díjtétel 0.40X

1Alapterület:

BETÖRÉSES LOPÁS ÉS RABLÁS FEDEZET
gépek, berendezések

Éves díj (Ft): 78.791
készletek, áruk díj (eFt)

Önrész: 50.000 Ft

díj (eFt)

78.791

1.00 bl; 1.00 kpKockázati szorzó:nincsHányadrész:

pénz- és értékkészlet

0.54díjtétel

díjtétel

145.911Biztosítási összeg (eFt)

ZÁRADÉK
Szerződő/biztosított kijelenti, hogy az alábbi vagyontárgy-csoport(ok)ra nem kíván biztosítást kötni: pénz- és értékkészlet (első 
kockázatra).



Telephely megnevezése
Épület jellemzői

építés éve / falazat típusa

Biztosítási összegek (eFt)

Épület
Gépek, 

berendezések
Készletek, 

áruk Készpénz
Mellék- 

költségek
Elektromos 

berendezések Összesen

1.444.766

0

1. 

8171 Balatonvilágos

1 nm; 0 szint

építés éve: 0 0

144.611

0

1.300 1.610.6770020.0000

00000

1.610.6770020.00001.300144.6111.444.766-Lásd telephelyi részletező!

terület / szintek számakockázatviselés helye

saját

idegen

össz.
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TELEPHELY ÖSSZESÍTŐ 532644952

Szerződő cégszerű aláírása:Dátum:

Naperőmű



A vandalizmus kockázat kártérítési limitje az egész szerződés vonatkozásában: 500.000 Ft/év.



A forgalmi rendszám nélküli önjáró vagy vontatott járművek, munkagépek biztosítási helyszíne a munkavégzés helyszíne, Magyarországon bárhol.



Az általános- és környezetszennyezési felelősségbiztosítás automatikusan kiterjed a bérlői és bérbeadói felelősségbiztosításra.



Jelen biztosítási szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő standard záradékok: SIG-004, SF-002, SF-010, SF-011, SF-012, SV-013, SV-019, SF-022



Előgondoskodás mértéke 10%. Az előgondoskodás a vagyon és az elektronikus berendezések és műszerek biztosítására vonatkozik.



EGYÜTTBIZTOSÍTOTTAK

A biztosítási fedezet kiterjed az alábbiakban megjelölt együttbiztosított(ak)ra is 

Együttbiztosított neve: Balatonvilágos Község Önkormányzata

Adószám: 15734044-2-14

Székhely: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.



Együttbiztosított neve: Balatonvilágos Község Önkormányzat GEVSZ

Adószám: 15804006-2-14

Székhely: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.



Együttbiztosított neve: Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda

Adószám: 15803256-1-14

Székhely: 8171 Balatonvilágos, Iskola utca 2.



SIG-004 TARTAMENGEDMÉNY

A Szerződő vállalja, hogy jelen határozatlan időre kötött szerződésének felmondási jogáról a kockázatviselési kezdettől számított harmadik biztosítási időszak (év) 
végéig lemond. melynek fejében a biztosító a biztosítási díjból a szerződésben meghatározott mértékű tartamengedményt nyújtja. 

Amennyiben a Szerződő a szerződést a fenti időtartamon belül egyoldalúan megszünteti, úgy az addig elszámolt díjengedményt köteles a biztosítónak megfizetni. 

Jelen megállapodás a harmadik biztosítási időszak lejárta után az évfordulótól számítva ismételten életbe lép a következő három biztosítási időszakra mindaddig, amíg 
szerződő felek ezzel ellentétes megállapodást nem kötnek.



SF-002 KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI LIMIT

Az általános felelősségbiztosítás fedezetén belül a környezetszennyezési felelősségbiztosítás biztosítási összege: 1 M Ft/káresemény, 3 M Ft/összesen.



SF-010 KÖZIGAZGATÁSI JOGKÖRBEN OKOZOTT KÁROK FEDEZETE

Jelen záradék keretében a biztosító mentesíti biztosítottat azon tisztán pénzügyi veszteségek megtérítése alól, amelyeket – a szerződési feltételek egyéb pontjainak 
érvényben hagyásával – az önkormányzatok jogszabályszerűen közigazgatási jogkörrel felruházott munkatársai által (polgármester, jegyző, illetve hivatali előadó) 
jogkörükben eljárva az ügyfeleknek okoznak, és amelyekért a magyar polgári jog szabályai szerint a biztosított felelősséggel tartozik.

Nem terjed ki a biztosítás a vonatkozó feltételekben foglaltakon kívül:

a) sérelemdíj iránti igényekre,

b) a biztosított azon bárminemű fizetési kötelezettségére, amelyet annak szabálytalan működése miatt az arra illetékes hatóságok a biztosítottal szemben szankcióként 
alkalmaznak,

c) olyan kártérítési igényekre, amelyek abból erednek, hogy a közigazgatási jogkörben dolgozó munkatárs jogellenes személyes haszon, díjazás vagy más előny 
megszerzése céljából tevékenykedett vagy mulasztott,

d) bírósági, ügyészségi jogkörben okozott károkra, 

e) a közjegyző közhatalmi tevékenységével okozott károkra, 

f) fegyveres testület őrszolgálatot teljesítő tagjának szolgálati feladata teljesítése érdekében kifejtett tevékenységével okozott károkra, 

g) a büntetés-végrehajtási szervek által okozott károkra, 

h) nyomozóhatóság által okozott károkra, 

i) a biztosított tulajdonában, illetve felügyelete, vezetése, irányítása alatt álló intézményeknek, gazdasági társaságoknak, valamint egyéb szervezeteknek okozott 
károkra, 

j) a biztosított által törvénysértő módon kiszabott bírságra, pénzbüntetésre. 

Kárlimit: 1 M Ft/káresemény, 3 M Ft/összesen.



SF-011 RENDEZVÉNYSZERVEZŐI FELELŐSSÉG

Jelen záradék alapján biztosítási eseménynek minősül a biztosított által rendezvényszervezői minőségben a rendezvényen igazoltan résztvevőknek és látogatóknak 
okozott személyi sérüléses valamint dologi kár, és a személyi sérüléses kárral összefüggő sérelemdíj megfizetése iránti igény, amelyért a magyar polgári jog szabályai 
szerint felelősséggel tartozik. Kiterjed a biztosítási fedezet azokra a vagyontárgyakra is, melyeket a rendezvényen részt vevők és a látogatók magukon hordanak, illetve 
poggyászként magukkal visznek. 

Nem terjed ki a biztosító kockázatviselése a vonatkozó feltételekben foglaltakon túl a tűzijátékok, lovas rendezvények lebonyolítására, a gépjárművek, utánfutók, légi-, 
vízi járművek által okozott károkra, a rendezvény megrendezése céljára igénybe vett ingatlanban és azok berendezéseiben okozott károkra, a sportrendezvényen részt 
vevő sportolók által okozott károkra, a rendezvényszervező cég illetve uszoda alkalmazottaira, megbízottjaira, kalandparkok, vidámparkok, szórakoztató parkok 
üzemeltetése során okozott károkra. 

Kárlimit: 1 M Ft/káresemény, 3 M Ft/összesen.



SF-012 ÚTHIBÁK, SORFÁK ÉS ZÖLDTERÜLET KEZELÉS

Ezen záradék értelmében a biztosító mentesíti a biztosítottat azon személysérülésből vagy dologi kárból eredő kártérítési igények megtérítése és a személyi sérüléses 
kárral összefüggő sérelemdíj megfizetése alól, amelyek a biztosított önkormányzat kezelésében levő közutak karbantartásának elmulasztásából, a burkolatok 
hiányosságaiból származnak, és amely károk megtérítéséért a biztosított mint a közút kezelője vagy fenntartója felelősséggel tartozik. 

A biztosító kizárólag az úttest hibája vagy gyűrődése által okozott károkért áll helyt a közút fenntartója vagy kezelője helyett. Nem biztosítottak a közmű 
meghibásodások következtében keletkezett úthibák miatti károk. 

3. Az önkormányzat teendői kátyú észlelésekor (konkrét gépjármű kártól függetlenül): 

a) Sebességcsökkentésre illetve veszélyes (kátyús) útszakaszra történő figyelmeztető tábla kihelyezése. 

b) Lehetőség szerint a hibahely elkerítése és jelzése világító fényforrással. 

c) A hibás útszakasz kijavítása azonnal, de legfeljebb az elvárható technológiai időn belül. 

d) A minden szempontból beazonosítható és elégséges tartalmú kárbejelentés azonnali továbbítása a biztosító felé. 

e) Az utak minőségének folyamatos ellenőrzése.
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 az 532644952 sorszámú biztosítási ajánlathoz.ZÁRADÉKOK

dátum: szerződő cégszerű aláírása: 



A biztosító fedezetet nyújt továbbá a azon dologi károkra is, melyek a biztosított tulajdonában vagy kezelésében lévő fák, facsoportok és fasorok kidőlése, részleges 
törése által következnek be, és amely károkért az önkormányzat felelősséggel tartozik, vagy a kár bekövetkeztében közrehatott, vagy vélelmezhető a közrehatása.  
Kiterjed továbbá a biztosítási fedezet a fentieken túlmenően a biztosított által végzett zöldterület kezeléssel, park és kert gondozással okozott károkra is, kivéve a 
kavicsfelverődéssel okozott károkat.

Kárlimit: 500 eFt/káresemény, 1.000 eFt/összesen.



SV-013 SAJÁT ÉS IDEGEN TULAJDONÚ VAGYONTÁRGYAK

A biztosításra feladott saját és idegen tulajdonú gépek, berendezések és  készletek aránya módosulhat. A biztosító biztosítási esemény bekövetkeztekor a teljes, 
vagyoncsoportonkénti biztosítási összeget vizsgálja, és az alapján vizsgálja az alulbiztosítottságot és nyújt szolgáltatást a vonatkozó biztosítási feltételek szerint.



SV-019 ELFOLYT VÍZ ZÁRADÉK

Megtéríti a biztosító a feltételek szerinti vezetékes vízkárok bekövetkezése esetén az igazoltan elfolyt víz költségét is káreseményenként és időszakonként 200 eFt 
összegig. Nem térül a csatornahasználati díj, ill. a biztosítottnak a káreseménnyel egyidejű átlagos vízfogyasztása.



SF-022 TERMÉKFELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KIZÁRÁSA

Jelen biztosítási szerződés nem terjed ki a termékfelelősségbiztosításra.
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 az 532644952 sorszámú biztosítási ajánlathoz.ZÁRADÉKOK

dátum: szerződő cégszerű aláírása: 



Jelen nyilatkozat az 532644952 számú biztosítási ajánlat elválaszthatatlan részét képezi.

Alulírott Szerződő elismerem, hogy az ajánlat aláírása előtt átvettem, megismertem és áttanulmányozás után elfogadtam az általam igényelt kockázatok alábbiakban 
felsorolt általános szerződési feltételeit, külön biztosítási feltételeit, záradékait, (SIG4366 számú feltételgyűjteményben foglalt szerződési feltételeket), a biztosítási 
igényfelmérőt, termékismertetőt, valamint az aláírást követően átvettem az ajánlat, a telephelyi részletező(k), valamint jelen nyilatkozat egy-egy másolati példányát is.

Tudomásul veszem, hogy az EUROMESTER vállalkozói biztosítások (SIG4366) feltételgyűjteményben található szerződési feltételek közül jelen szerződésre csak az 
ajánlaton megjelölt biztosítási fedezetekhez (modulokhoz) tartozó szerződési feltételek vonatkoznak.

Elismerem, hogy az ajánlaton és az ajánlat mellékletein minden biztosítással kapcsolatos igényem rögzítésre került, és más szóbeli megállapodás nem történt. 
Kijelentem, és aláírásommal igazolom, hogy a rögzített adatok helyesek.

EUMES V1.44.0Balatonvilágos Község Önkormán (221117) ü:Szabó Tamás e:Sas 7. oldal

dátum: szerződő cégszerű aláírása: 

Elektronikusan letölthető dokumentumok ( ):www.signal.hu

EUROMESTER vállalkozói biztosítások feltételgyűjtemény (SIG4366)

Ügyféltájékoztató és adatkezelési tájékoztató (SIG4636)

EUROMESTER vállalkozói biztosítások biztosítási termékismertető IPID (SIG4000)

Kijelentem, hogy önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosító saját termékeivel, szolgáltatásaival, 
különleges ajánlataival, hirdetési célból reklámküldeményeket, továbbá egyéb, a fogyasztók tájékozottságát segítő információkat küldjön a 
szerződéskötés során megadott elérhetőségeimre,közvetlenül, kiszervezett szolgáltató vagy függő biztosításközvetítő útján. Felhatalmazom a 
Biztosítót arra, hogy fenti adataimat a hozzájárulásommal elfogadott célból, az adatok biztonságáról gondoskodva, hozzájárulásom visszavonásáig, de 
legfeljebb a szerződés megszűnését követő 3 évig az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, 
valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § szerint kezelje

IGEN

NEMX

dátum: szerződő cégszerű aláírása: 

Vállalom, hogy a fenti adataimban bekövetkezett változást 5 munkanapon belül bejelentem az alábbi módok egyikén:

postai úton (postacím: SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. 1519 Bp. Pf. 260.) vagy személyesen a Biztosító központi ügyfélszolgálati irodájában, illetve az Ügyfélportálon 
a SIGNAL IDUNA Biztosítótól Zrt-től bármikor tájékoztatást kérhetek a személyes adataim kezeléséről, illetve hozzájárulásomat bármikor, indoklás és korlátozás 
nélkül, ingyenesen visszavonhatom.

Kijelentem, hogy az adatkezelésre vonatkozó előzetes tájékoztatást a velem szerződésben álló SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. részéről teljes körűen megkaptam és 
tájékoztatást kaptam arról, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatás közvetlenül a signal.hu nyitó oldal alján az Adatkezelési irányelvek alatti 
Dokumentumtárban található

Alulírott szerződő hozzájárulok ahhoz, hogy a szerződési feltételeket a biztosító részemre elektronikus formában bocsáthassa rendelkezésemre.

dátum: szerződő cégszerű aláírása: 

Kijelentem, hogy a biztosító és a biztosításközvetítő főbb adatairól szóló tájékoztatást szóban és írásban is megkaptam.

http://www.signal.hu/static/sw/file/dmtajekoztato.pdf), vagy ahttp://www.signal.hu/hu/adatkezelesi-iranyelveink

e-mail címre küldött kérésemre, vagy telefonon a +36 1 458 4200 számon,   info@signal.hu Tudomásom van arról, hogy az

linken érhető el. (

NYILATKOZAT

A szerződés az első díjrészlet megfizetésére vonatkozóan az esedékességtől számított 30 napos díjhalasztással jön létre. Amennyiben a halasztással érintett 
időtartamon belül az első díj nem kerül megfizetésre, a biztosítási szerződés a kockázatviselési kezdetre visszamenőleges hatállyal megszűnik.

l)

Nem válik a biztosítási szerződés tartalmává a felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti gyakorlata, szokása, illetve a biztosítási üzletágban a hasonló jellegű 
szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

k)

A jelen feltételek szerint írásbelinek minősül az írásba foglalt, aláírással ellátott jognyilatkozat, vagy a fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással 
ellátott elektronikus dokumentumba foglalt jognyilatkozat, vagy az e-mail, ill. a fax útján tett jognyilatkozat. A biztosítási szerződés felmondása kizárólag postai 
úton vagy faxon megküldve vagy e-mail mellékleteként megküldött, a nyilatkozatot tevő aláírásával ellátott szkennelt PDF dokumentumba foglaltan érvényes.

j)

 A jelen általános szerződési feltételek alapján létrejött vagyon- és felelősségbiztosítási szerződésből eredő igények elévülési ideje - az ötéves általános elévülési 
szabálytól eltérően - a biztosítási esemény bekövetkeztétől, illetve a követelés alapjául szolgáló egyéb körülmény bekövetkezésétől számított két év.

i)

Érdekmúlásnak minősül vagyonbiztosításokban a tulajdonjog átszállásának az esete is, ha a biztosított vagyontárgy más jogcím alapján már korábban az új 
tulajdonos birtokában volt. 

h)

Abban az esetben, ha a szerződés a folytatólagos díj meg nem fizetése következtében szűnt meg, a szerződő fél a megszűnés napjától számított 6 hónapon belül 
írásban kérheti a biztosítót a kockázatviselés helyreállítására. 

g)

Ha a biztosítási esemény bekövetkezik, és a biztosító szolgáltatása kimeríti a biztosítási összeget/limitet, a biztosítási időszakra járó teljes díj – a ténylegesen 
megállapított kárösszeg erejéig – a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában esedékessé válik, és a biztosító jogosult e díjat az esetleges díjhátralékkal 
együtt a szolgáltatásába beszámítani.

f)

A folytatólagos biztosítási díj esedékességétől számított 30. nap elteltével a kockázatviselés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik, ha addig a 
hátralékos díjat nem fizették meg, és a szerződő díjhalasztást sem kapott, illetőleg a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette, kivéve, ha a 
biztosító póthatáridő kitűzésével a díjfizetésre az esedékességet követő 30. napig írásban a szerződőt fel nem szólította. Ebben az esetben a póthatáridő 
eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik.

e)

Ha a biztosítási összeg még nem merült ki, de már történt szolgáltatás, és újabb kár következik be, melynek következtében a biztosítási összeg kimerül, a felek 
közös megegyezéssel megállapodhatnak a biztosítási összeg újrafeltöltésében, ennek hiányában a biztosító kockázatviselése az adott biztosítási időszak hátralévő 
részére megszűnik.

d)

Amennyiben a biztosító tudomására jut, hogy a felelősségbiztosítási díj számításának alapját képező, a biztosított által megadott pénzügyi mutatóhoz képest a 
valós adatok legalább 10 %-kal magasabbak, a biztosító jogosult ezen valós adatok alapján a biztosítási szerződés azonnali hatályú módosítását kezdeményezni, és 
ennek keretében a biztosítási díjat a valós adatok alapulvételével meghatározni, már a folyó biztosítási évre vonatkozóan is. A biztosító az így keletkezett 
díjkülönbözetet jogosult a szerződőtől követelni.

c)

Nem jön létre a szerződés, ha a biztosító a szerződő által tett ajánlatot a beérkezésétől számított tizenöt (15) napon belül elutasítja, vagy arra nem válaszol, kivéve, 
ha a szerződés a biztosító ráutaló magatartásával jön létre.

b)
Nem fogyasztói szerződés esetén is létrejöhet a biztosítási szerződés a biztosító ráutaló magatartásával.a)

Alulírott Szerződő kijelentem, hogy a biztosítási szerződés megkötését megelőzően külön tájékoztatást kaptam arról, hogy az általam átvett általános 
szerződési feltételek az alábbi pontokban lényegesen eltérnek a jogszabályban (Ptk.) előírtaktól, amely eltérések a következők: 

http://www.signal.hu/
http://www.signal.hu/static/sw/file/sig4366_euromester_feltetel.pdf
https://www.signal.hu/static/sw/file/ugyfel_es_adatkezelesi_tajekoztato.pdf
https://www.signal.hu/static/sw/file/sig4000_ipid_euromester_vallalkozoi_vagyonbiztositas.pdf
https://www.signal.hu/static/sw/file/dmtajekoztato.pdf
https://www.signal.hu/hu/adatkezelesi-iranyelveink
mailto:info@signal.hu


Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
– a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség,
– a szerződés tartama alatt változás-bejelentési, díjfizetési és kármegelőzési kötelezettség,
– a szerződés tartama alatt a biztosított(ak)nak történő tájékoztatási kötelezettség,
– kár esetén kárbejelentési, kárenyhítési, állapot megőrzési, felvilágosítási és információadási kötelezettség.

Hol érvényes a biztosításom?
✓	 a területi hatály vagyonbiztosítási események tekintetében a kockázatviselési hely,
✓	 a felelősségbiztosítási események tekintetében a Magyarország területe.
A felek ettől eltérően, külön díj ellenében megállapodhatnak a területi hatály kiterjesztésében.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
	 amely nem biztosított vagy biztosításból kizárt 

vagyontárgyban keletkezik,
	 önrészesedés alatti károkra,
	 amely büntető jellegű többletköltségből ered  

(pl.: büntetés, kötbér, bírság, kamat),
	 felmerült sérelemdíjjal kapcsolatos,
	 amennyiben – egészben vagy részben – az épületek, 

építmények, gépek, berendezések avultságával, azok 
karbantartásának elmulasztásával vagy az építési, 
tűzrendészeti és üzemeltetési szabályok be nem 
tartásával okozati összefüggésben következett be,

	 a biztosítási eseményekkel nem közvetlen össze függésben 
bekövetkezett károkra, a következményi károkra,

	 a jogszabály alapján megtérülő, illetve más biztosítással 
már fedezett károkra,

	 biztosítás megkötésekor meglévő hibákra és 
hiányosságokra,

	 hibás tervezés és/vagy kivitelezés miatti károkra.

Vállalkozói vagyonbiztosítás 
Biztosítási termékismertető

SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.
Magyarország, tevékenységi engedély száma: H-EN-II-84/2016 EUROMESTER Vállalkozói vagyonbiztosítás

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás az Euromester Vállalkozói vagyonbiztosítás termékre 
vonatkozó általános és különös szerződési feltételekben, az ügyféltájékoztatóban és adatkezelési tájékoztatóban érhető el.

MILYEN TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁSRÓL VAN SZÓ?
Az EUROMESTER Vállalkozói vagyonbiztosítás vagyonbiztosítási védelmet nyújt a szerződésben nevesített a biztosított vagyontárgyakban 
balesetszerűen, előre nem látható okból, váratlanul, véletlenül, külső behatás miatt keletkező károk esetén.

Mire terjed ki a biztosítás?
Alapfedezet:
✓	 tűz,
✓	 villámcsapás,
✓	 robbanás, összeroppanás,
✓	 légi jármű lezuhanása.

Választható fedezetek:
	 kibővített fedezet (mint pl.: elemi kár, vezetékesvíz-károk, 

tűzoltó berendezés kilyukadása, technológiai csővezeték 
törése, elektromos áram okozta tűz, kiáramló füst és 
hő által okozott kár, villámcsapás másodlagos hatása, 
idegen tárgy rádőlése, vandalizmus, tető- és panelhézag 
beázás),

	 betöréses lopás és rablás biztosítás,
	 elektromos berendezések és számítógépek biztosítása,
	 üvegbiztosítás,
	 küldöttrablás,
	 szállítmánybiztosítás,
	 üzemszünet biztosítás,
 felelősségbiztosítás: 
	 általános felelősségbiztosítás,
	 munkáltatói felelősségbiztosítás,
	 termékfelelősség-biztosítás,
	 szolgáltató felelősség,
	 tanulók felelősségbiztosítása.

Biztosítási összeg: A biztosítási összeg az a biztosítási 
szerződésben meghatározott összeg, amely a biztosítási 
esemény bekövetkeztekor a biztosító teljesítési 
kötelezettségének felső határa.

Kártérítési limit: A biztosítási szerződésben rögzített összeg, 
amely meghatározott kockázatok esetén a biztosító 
szolgáltatásának felső határa.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási 
fedezetben?
	 szándékosan vagy súlyosan gondtalanul okozott károk,
	 a biztosítási összeg és a kártérítési limit a biztosító 

teljesítési kötelezettségének felső határa,
	 árvízkár esetén a szerződés hatályba lépését követő  

30. nap a kockázatviselés kezdete,
	 tartós időjárási hatások, valamint egyéb okok miatt 

lassan és folyamatosan végbemenő állagromlás 
hatására következnek be,

	 a károsodott vagyontárgy olyan értékcsökkenéséből 
származnak, amelyek a további rendeltetésszerű 
használatot nem befolyásolják (pl. esztétikai hibák),

	 megtérítése jogszabály vagy szerződés alapján a 
biztosított – sérült vagy megsemmisült – vagyontárgy 
gyártóját és/vagy forgalmazóját terhelik,

	 közlési, illetőleg változás bejelentési kötelezettség 
megsértése esetén.

SIG 4000 1. oldal

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A díjesedékességet követő 30 napon belül. A választott díjfizetési gyakoriságnak megfelelően (évente, félévente, negyedévente, vagy 
havonta). A biztosítási díj megfizetése különböző módokon történhet, így például: csekkes befizetés, csoportos beszedési megbízás, 
átutalás.



Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a biztosítási termékismertető nem teljes körű, nem képezi a biztosítási szerződés részét 
és nem minősül ajánlatnak. A biztosítási termékismertető alapvető célja, hogy bemutassa a biztosítási termék legfontosabb 
jellemzőit és megkönnyítse több biztosítási termék összehasonlítását.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
Évfordulóra történő felmondással, amennyiben az írásos kérelem az évforduló előtt legalább 30 nappal a biztosítóhoz beérkezik.
A szerződés megszűnésének további esetei:
Érdekmúlás következik be, ha a biztosító kockázatviselésének tartama alatt a biztosítási érdek megszűnik (például a biztosított 
vagyontárgy eladásra kerül).
Lehetetlenülés következik be, ha a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné vált (például mert a biztosított vagyontárgyat 
ellopták).
Közös megegyezés: A felek a biztosítási szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosító kockázatviselése a felek által a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik, feltéve, hogy a szerződő addig a 
napig megfizeti az első díjat, ameddig a biztosító erre halasztást adott. A fedezet a szerződés díjrendezettségének napjáig vagy a 
szerződés megszűnéséig tart.

Vállalkozói vagyonbiztosítás 
Biztosítási termékismertető

SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.
Magyarország, tevékenységi engedély száma: H-EN-II-84/2016 EUROMESTER Vállalkozói vagyonbiztosítás
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