
Ma tegyünk a holnapért!

Tisztelt Partnerünk!

Örömünkre szolgál, hogy megtiszteltek bizalmukkal és az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.-t keresték meg bizto-
sítási igényükkel. Adatközlésük alapján elkészítettük, és mellékelten küldjük díjtájékoztatónkat a vonatkozó feltételekkel és a 
szerződés megkötéséhez szükséges mellékletekkel együtt.

Közös érdekünk, hogy döntésüket követően a lehető leggyorsabban feldolgozzuk biztosítási ajánlatukat. Kötvényüket, az ese-
dékesség szerinti számlájukat és az esetleges zálogkötelezetti, illetve lízing nyilatkozat alapján készített igazolást szeretnénk a 
lehető legrövidebb időn belül eljuttatni Önökhöz. Ehhez azonban arra van szükség, hogy a kötvényesítéshez szükséges minden 
dokumentum hiánytalanul beérkezzen hozzánk. Ezért kérjük, a Társaságunkhoz törtnő visszaküldés előtt az alábbi lista szerint 
ellenőrizzék, hogy minden szükséges dokumentum megvan, az adatok helyesek és minden dokumentum aláírásra került.

Az ajánlat szerinti biztosítási összegek és több telephely esetén a telephelyi részletezőben szereplő összegek egyezősége. 
Több telephely esetében kérjük, hogy a telephelyi részletezőt kitöltött excel formátumban, annak megváltoztatása nélkül is 
visszaküldeni hozzánk, amivel elő tudják segíteni a kötvényesítés folyamatát.

A zálogkötelezetti, illetve lízing nyilatkozat adatainak egyezése a hitelszerződésben szereplő adatokkal.

A kötvény gyors elkészítéséhez a dokumentumokat a következő e-mail címre kérjük elküldeni:
vagyonadmin@aegon.hu

az eredeti dokumentumokat pedig az alábbi levelezési címre szíveskedjen megküldeni:

Aegon Magyarország Zrt.
Vállalati Vagyon Üzletág
1368 Budapest Pf. 245

Felhívjuk figyelmét, amennyiben az összes dokumentum hiánytalanul beérkezik, és a Biztosító az ajánlatot nem utasította el, úgy  
a kockázatviselés kezdete:

az ajánlaton feltüntetett dátum, vagy
biztosítási ajánlat Biztosítóhoz történő beérkezését követő nap 0.00 órája közül a későbbi dátum lehet.

• Cégszerűen aláírt biztosítási ajánlat, melyben nyilatkoznak:

– az igénybe venni kívánt kedvezményekről
– halasztott, későbbi kockázatviselés esetén az igényelt

kezdeti dátumáról
• „A06” jelű nyilatkozat
• „A29” jelű nyilatkozat
• Szemlekötelezettség esetén az illetékes személy

telefonos, vagy e-mailes elérhetőségének megadása
• Zálogkötelezetti nyilatkozat pontos adatokkal kitöltve
• Lízing nyilatkozat pontos adatokkal kitöltve

Az alábbi fontos adatokat, kérjük, mindenképpen ellenőrizzék!

• Alkuszi megbízás
• Telephelyi adatközlő (több telephelyet 

tartalmazó szerződés esetében)

• „ELBER” számítógép biztosítás és „Géptörés 
biztosítás” módozat esetében tételes lista, 

amely tartalmazza a biztosítandó eszközök: 

– pontos megnevezését,
– egyedi azonosítóját,
– egyedi biztosítási összegét.

Vállalati Vagyon Üzletág

A biztosító a vonatkozó jogszabályok és a biztosítási feltételek alapján, káresemény kapcsán vizsgálja a biztosított vagyon 
alulbiztosítottságát. Ennek esetleges következményeit elkerülendő javasoljuk, hogy a biztosítási összegek meghatározásakor 
különös alapossággal járjanak el. A jelen díjajánlathoz csatolunk egy segédletet, mely különböző típusú és funkciójú épületek 
esetén segítséget nyújthat az újraépítési érték meghatározásához.

Kérdés, észrevétel esetén állunk szíves rendelkezésére!

Tisztelettel:
Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.

VÁVAÜL-220204
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ELŐZETES VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI

DÍJTÁJÉKOZTATÓ
107541484/2 számú ajánlat

Szerződő neve: Balatonvilágos Község Önkormányzata
címe: 8171 BALATONVILÁGOS, Csók István sétány 38.
Biztosított neve: Balatonvilágos Község Önkormányzata
címe: 8171 BALATONVILÁGOS, Csók István sétány 38.
    

Kockázatviselési hely: Telephelyi részletező szerint
    

Biztosított tevékenység: Általános közigazgatás TEÁOR: 8411
Biztosítás tartama: határozatlan
Biztosítási időszak: 1 év
Díjfizetési ütem: éves
Díjfizetés módja: banki utalás a biztosító által kiállított számviteli bizonylat alapján
Kockázatviselés kezdete: 2023. 01. 01. vagy a jelen biztosítási ajánlat Biztosítóhoz történő beérkezését követő 

nap 0:00 órája közül a későbbi dátum
Biztosítási évforduló: minden év 01.01
Biztosító neve: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
címe: 1091 Budapest, Üllői út 1.
Kockázatvállaló: Czender Miklós 0000947201 Tel:
Közvetítő: Golden Gate Global Zrt Törzsszám: 0000924931
Szerződés jellege: nem fogyasztói szerződés
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Vagyonbiztosítási fedezetek
az  AEGON  TREND  II.  Vagyonbiztosítás  feltételek alapján  (VV-TREND II-VSZ-170701,  hatályba  lépés  időpontja:
2017. július 1.)

Alapvagyon biztosítás - mint alapbiztosítás
                                                                                                                                                                                                                         
Biztosított kockázatok: tűz, robbanás és összeroppanás, villámcsapás és villámcsapás másodlagos hatása, vihar, árvíz és 
felhőszakadás, földmozgás, ismeretlen üreg beomlása, jégverés és hónyomás, idegen légi és földi járművek által okozott 
károk, elektromos áram által okozott tűzkárok, vezetékek törése és beázás károk
Biztosított vagyontárgyak: a Szerződő/Biztosított adatszolgáltatása alapján
  

Saját tulajdonú vagyontárgyak biztosítási összegei
                                                                                                                                                                                                                         
Saját épület, építmény 1 405 064 500 Ft Új érték
Saját gép, berendezés 170 162 000 Ft Új érték
Saját készlet, áru, anyag zárt térben 1 300 000 Ft Új érték
Saját egyéb vagyontárgy* 13 610 000 Ft Új érték
        
        

Biztosítási összeg: 1 590 136 500 Ft - mint díjalap
    

Díjtétel: 0,45 ‰
Éves biztosítási díj: 715 561 Ft 
    

Önrészesedés: 50 000 Ft/káresemény, levonásos
    

* Elfogadáskor az egyéb vagyontárgyakról tételes, biztosítási összeggel ellátott lista megadása szükséges.
  
    
Betöréses lopás- és rablásbiztosítás
                                                                                                                                                                                                                         
Biztosított kockázatok: betöréses lopás, rablás, küldött rablás, vandalizmus
Biztosított vagyontárgyak: a Szerződő/Biztosított adatszolgáltatása alapján
  

Saját tulajdonú vagyontárgyak biztosítási összegei
                                                                                                                                                                                                                         
Saját gép, berendezés 170 162 000 Ft Új érték
Saját készlet, áru, anyag zárt térben 1 300 000 Ft Új érték
Saját egyéb vagyontárgy* 13 610 000 Ft Új érték
        
        

Biztosítási összeg: 185 072 000 Ft - mint díjalap
    

Díjtétel: 0,4 ‰
Éves biztosítási díj: 74 029 Ft 
    

Önrészesedés: 50 000 Ft/káresemény, levonásos
    

* Elfogadáskor az egyéb vagyontárgyakról tételes, biztosítási összeggel ellátott lista megadása szükséges.
  
    
Üvegtörés biztosítás, alapfedezet
                                                                                                                                                                                                                         
  

Éves biztosítási díj: 25 000 Ft 
    

Kártérítés felső határa: 500 000 Ft/káresemény, 500 000 Ft/év
    
    
Vagyonbiztosítás fedezetkiterjesztések

Harangtörés biztosítás
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Kártérítés felső határa: 1 000 000 Ft/káresemény, 1 000 000 Ft/év
    
A jelen záradék alapján, az egyéb feltételek, záradékok és kizárások változatlan érvényben tartása mellett a biztosító a biztosítási események körét kiterjeszti a biztosítási
szerződésben tételesen, egyedi értékkel megjelölt harangokat ért, alább részletezett károkra:
- a harangtestben harangozás (a harangnyelv vagy óra ütése) által keletkezett törés vagy repedés,
- a harang tartozékaiban (korona, ütő, állványzat, lábazat) bekövetkezett törés, vagy repedés,
- a felszerelt harang leesése folytán keletkezett károk.

A biztosítási fedezet nem terjed ki az olyan kisebb sérülésekre, csorbulásokra, amelyek a harang használhatóságát nem befolyásolják. Nem térülnek továbbá az önrész 
alatti károk.

A biztosító a fentiekben ismertetett biztosítási események kapcsán bekövetkező károkat harangonként külön-külön meghatározott biztosítási összeg keretein belül az 
alábbiak szerint téríti meg:
a) a megrongálódott harangtestet használhatatlansága esetén az átöntés költségét,
b) a károsodott tartozékok káridőponti értékéig terjedő javítási, helyreállítási költségeket (beleértve a harang és tartozékai le- és felszerelési, felhúzási költségeit is),
c) a felszerelt harang leesése folytán az elhelyezésére szolgáló épületben keletkezett közvetlen épületkárok eredeti állapotra való helyreállításának költségét,
d) a harangot működtető szerkezet kára esetén annak eredeti állapotra való helyreállításának költségét.

A harang és egyéb tartozékainak biztosítási összege, amely egyben a biztosító szolgáltatásának felső határa (egyéb megállapodás hiányában) az "egyéb vagyon" 
sorban kerül rögzítésre.

Az állványzatban, a tartozékokban keletkezett kárt káridőponti értéken téríti meg a biztosító. Javítással helyreállítható károk esetében - ha a helyreállítás gazdaságilag és
műszakilag indokolt - a javítási költség kerül megtérítésre. Ha a javítás /helyreállítás/ tényleges értékemelkedéssel jár, akkor az a javítási költségből levonásra kerül. A 
leszerelési, szállítási és újra felszerelési költségek - kártérítési határösszegig - indokolt mértékben, költségszámla szerint kerülnek megtérítésre.

    
Szabadban tárolt vagyontárgyak fedezete
                                                                                                                                                                                                                         
    

Kártérítés felső határa: 5 000 000 Ft/káresemény, 5 000 000 Ft/év
    
A jelen záradék alapján, az egyéb feltételek, záradékok és kizárások változatlan érvényben tartása mellett a biztosító az Alapbiztosítás fedezete alapján megtéríti a 
kockázatviselés helyén, a szabadtéren, nem épületben vagy helyiségben elhelyezett, tárolt biztosított vagyontárgyakban bekövetkező károkat. Szabadban 
elhelyezettnek tekintendők azon vagyontárgyak is, amelyek az időjárási védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedés alatt, vagy legalább az egyik oldalán nyitott 
építményben (pl.: részben nyitott szín alatt) találhatóak.

Azon vagyontárgyakat, melyek jellegüknél fogva a nedvességre érzékenyek, megfelelő csomagolással kell védeni és a talajszinttől számított legalább 12 cm magas 
állványra, emelvényre kell helyezni. Nem téríti meg a biztosító az ilyen vagyontárgyakban keletkezett vihar és felhőszakadás károkat, ha:
- a fenti tárolási előírásokat nem tartották be,
- a nedvesség a csomagolás sérülésén keresztül bejutva károsította a vagyontárgyat, ide nem értve azt az esetet, ha a csomagolás sérülését a vihar vagy az általa sodort 
tárgyak okozták.

A jelen záradéki fedezet alapján nem kerülnek megtérítésre:
a) a textil, ponyva vagy bármilyen fólia anyagú épülettartozékok, kiegészítők és díszítések (pl.: napellenzők, napernyők) kárai,
b) az épületszerkezeti elemhez szilárdan nem rögzített, vagy önállóan álló reklámtáblák, cégtáblák kárai,
c) a hiány formájában bekövetkező bármely károk.

    
Szándékos rongálás (vandalizmus)
                                                                                                                                                                                                                         
    

Kártérítés felső határa: 500 000 Ft/káresemény, 1 000 000 Ft/év
    
A jelen záradék alapján, az egyéb feltételek, záradékok és kizárások változatlan érvényben tartása mellett a biztosító az Alapbiztosítás fedezete alapján és feltételeivel 
megtéríti a biztosított vagyontárgyakban idegen (harmadik) személy által okozott szándékos rongálási károkat. A fedezet kiterjed arra az esetre is, ha az elkövetők a 
rongálást betöréses lopás kísérlete során kötették el. Kiterjed továbbá a fedezet a biztosított vagyontárgyakon a fenti cselekményekkel összefüggésben okozott felületi 
sérülésekre (graffiti) is.

A jelen záradék szerinti biztosítási esemény bekövetkezésekor a Biztosítottnak rendőrségi feljelentést kell tennie, amelyet a kárbejelentés mellékleteként a biztosítóhoz 
be kell nyújtania.

A jelen záradék nem nyújt fedezetet buszmegállók, valamint köztéri parkokban vagy játszótereken elhelyezett, felszerelt vagyontárgyak káraira. Az ilyen 
vagyontárgyakban keletkezett károk fedezetére külön záradék alkalmazása szükséges.

Nem minősül a biztosítás által fedezett eseménynek a lopás, részlopás, eltulajdonítás, leltárhiány, terrorcselekmény, avulás vagy elhasználódás miatti igény.

    
Buszmegállók, köztéri parkok, játszóterek
                                                                                                                                                                                                                         
    

Kártérítés felső határa: 2 000 000 Ft/káresemény, 4 000 000 Ft/év
Önrészesedés: 50 000 Ft/káresemény, levonásos
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A jelen záradék alapján, az egyéb feltételek, záradékok és kizárások változatlan érvényben tartása mellett a biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a köztéri 
parkok, terek, játszóterek vagyontárgyaiban keletkezett károk megtérítésére, a következőkben részletezetteknek megfelelően.

1. Biztosított vagyontárgynak minősülnek:
a) az Önkormányzat tulajdonában és/vagy kezelésében lévő, köztéri parkokban, köztereken, játszótereken az Önkormányzat által állandó jelleggel telepített 
vagyontárgyak;
b) az Önkormányzat tulajdonában és/vagy kezelésében lévő buszmegállók területén telepített vagyontárgyak (váróépítmények, padok, korlátok stb.).

2. Jelen záradék alapján:
a) parkok, közterek, játszóterek esetében a biztosított telephely értelmezése: az a terület, amelyet ezekre vonatkozóan a földhivatali nyilvántartás vagy a település helyi 
rendezési terve tartalmaz.
b) az egyes buszmegállók vonatkozásában a kockázatviselési hely a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint a buszközlekedés igénybevétele során a buszra 
történő le- és felszállásra, valamint várakozásra kijelölt terület. A biztosított vagyontárgyak megjelölését és a biztosítási összeget a telephelyi vagyonérték kimutatásnak 
tartalmaznia kell.

3. Biztosítási esemény:
a) A(z) tűz, robbanás és összeroppanás, villámcsapás és villámcsapás másodlagos hatása, vihar, árvíz, felhőszakadás, vezetékek törése, földmozgás, ismeretlen üreg 
beomlása, jégverés és hónyomás, idegen légi és földi járművek által okozott károk, feltéve hogy a felsorolt események valamelyike által okozott károsodás a 
vagyontárgy rendeltetésszerű használatához szükségessé teszi annak javítását, helyreállítását, vagy pótlását. A felsorolt biztosítási eseményeket az Alapbiztosítás 
(TREND II vagy TOTAL II Vagyonbiztosítás) feltételeiben megadott definíciók és kizárások szerint kell értelmezni.
b). Vandalizmus kockázat: A biztosító az alapvagyon biztosítás fedezete alapján és feltételeivel megtéríti a biztosított vagyontárgyakban idegen (harmadik) személy 
által okozott szándékos rongálási károkat. A fedezet kiterjed arra az esetre is, ha az elkövetők a rongálást betöréses lopás kísérlete során kötették el. A jelen záradék 
szerinti vandalizmus biztosítási esemény bekövetkezésekor a Biztosítottnak rendőrségi feljelentést kell tennie, amelyet a kárbejelentés mellékleteként a biztosítóhoz be 
kell nyújtania.

Nem minősül a biztosítás által fedezett eseménynek a lopás, részlopás, eltulajdonítás, leltárhiány, terrorcselekmény, avulás vagy elhasználódás miatti igény.

4. Nem minősülnek biztosítási eseménynek:
I) parkok, közterek, játszóterek esetében:
- a használhatóságot nem befolyásoló horpadási, karcolási, görbülési, vetemedési károk;
- a festésen vagy festésben keletkezett károk;
- a szemétgyűjtőkben keletkezett károk;
- a növényekben keletkezett károk;
- a biztosított vagyontárgyakon vagy azokban lévő hirdetések károsodása miatti követelések;
- a biztosított vagyontárgy károsodása miatti személyi sérüléses károk;
- a hatósági intézkedések során az eljáró hatóságok által okozott károk.
II) buszmegállók esetében:
- a használhatóságot nem befolyásoló horpadási, karcolási, görbülési, vetemedési károk;
- a csak a festésen vagy festésben, felületkezelésben keletkezett károk;
- a biztosított vagyontárgyon lévő hirdetések károsodása miatti követelések;
- a biztosított vagyontárgy károsodása miatti személysérüléses károk;
- a szemétgyűjtőkben keletkezett károk;
- a hatósági intézkedések során az eljáró hatóságok által okozott károk.
III) A biztosító nem teríti meg a biztosított vagyontárgyak üvegezésében, üveg vagy plexi burkolatában keletkező törés- vagy repedéskárt.

5. Amennyiben a biztosító a kárt jelen feltételek alapján megtéríteni köteles, úgy a javítás, helyreállítás, pótlás költségein felül megtéríti azokat a ráfordításokat, 
amelyeket a biztosított a vagyontárgyak károsodásával összefüggésben közvetlenül fenyegető további kár elhárítása és a kár enyhítése érdekében végez. A kártérítés és
a ráfordítások összege nem haladhatja meg az aktuális biztosítási összeget, kivéve, ha ehhez a biztosító előzetesen írásban hozzájárult.

    
    
Felelősségbiztosítási fedezetek
az  AEGON TREND II. Felelősségbiztosítás feltételek alapján (VV-TREND II-FSZ-170701, hatályba lépés időpontja:
2017. július 1.)
    
Éves forgalom: .................................................
Éves költségvetési előirányzat: 573 662 000 Ft
Éves bruttó bérköltség: .................................................
Alkalmazotti létszám: 55 fő
Bér- vagy kölcsön munkaerő létszám: .................................................

A hiányzó adatokat kérjük beírni!
    

  
Kombinált felelősségbiztosítás
                                                                                                                                                                                                            
A kombinált fedezet az Általános, Szolgáltatás, Üzemi baleseti felelősségbiztosítási feltételek szerinti kockázatokra terjed 
ki.
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Kártérítés felső határa: 30 000 000 Ft/káresemény, 30 000 000 Ft/év
Éves költségvetési előirányzat: 573 662 000 Ft - mint díjalap
    

Díjtétel: 0,32 ‰
Éves biztosítási díj: 183 572 Ft 
    

Önrészesedés: a kárösszeg 10%-a, de minimum 50 000 Ft/káresemény, 
levonásos

Területi hatály: Magyarország
      
    
Bérbeadói felelősségbiztosítás
                                                                                                                                                                                                            
    

Kártérítés felső határa: 30 000 000 Ft/káresemény, 30 000 000 Ft/év

Önrészesedés: a kárösszeg 10%-a, de minimum 50 000 Ft/káresemény, 
levonásos

Területi hatály: Magyarország
      
    
Általános Önkormányzati felelősség
                                                                                                                                                                                                            
    

Kártérítés felső határa: 2 000 000 Ft/káresemény, 4 000 000 Ft/év

Önrészesedés: a kárösszeg 10%-a, de minimum 50 000 Ft/káresemény, 
levonásos

Területi hatály: Magyarország
      
    
Önkormányzati felelősség kiterjesztés a közmunkában résztvevők fedezetbe vonása
                                                                                                                                                                                                            
    

Kártérítés felső határa: 30 000 000 Ft/káresemény, 30 000 000 Ft/év

Önrészesedés: a kárösszeg 10%-a, de minimum 50 000 Ft/káresemény, 
levonásos

Területi hatály: Magyarország
      
Önkormányzati felelősség kiterjesztése a közmunkában résztvevőkre - az AEGON TREND II Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások, Felelősségbiztosítási 
feltételek, Kiegészítő feltételek XIV. pontja szerint:
A jelen kiterjesztés alkalmazásával, a feltüntetett biztosítási szabályzatok feltételei szerint és a Polgári Törvénykönyvben meghatározott kárfelelősség keretei között a 
Biztosító megtéríti a Biztosított helyett az általános felelősségbiztosítással (alapbiztosítás) és a kiegészítő üzemi baleseti és egyéb munkaadói felelősségbiztosítás 
alapján a biztosított önkormányzat által szervezett és a felügyeletében, valamint közvetlen irányításával végzett közmunka során
- az olyan, a közmunkában résztvevő magánszemély által - a munkavégzés során, annak a helyszínén, a számára az írásbeli utasításban vagy munkanaplóban rögzített 
munkavégzése kapcsán, a közmunka időtartama alatt - üzemi baleset folytán elszenvedett károkat, amelyekért, mint a közmunka szervezője a Munka törvénykönyve 
szerint (2012. évi CCXVI tv. 10.§-a) felelősséggel tartozik; - azokat a károkat, amelyeket a közmunkában résztvevő magánszemélyek a munkavégzés során, annak 
helyszínén és időtartama alatt, az írásbeli utasításban vagy munkanaplóban, szerződésben rögzített munkavégzés során idegen harmadik személynek okoznak és 
amelyekért a biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

    
  
                                                                                                                                                                                                                         
Egyedi záradék:
Éves kártérítési limit alkalmazása

A jelen záradék alapján, az egyéb feltételek, záradékok és kizárások változatlan érvényben tartása mellett a felek a szerződésben a
biztosítási  évre  vonatkozó  kártérítési  limitet  is  meghatározhatnak  valamely  kockázatra,  kockázatok  csoportjára  és/vagy  valamely
záradéki fedezetre. Az ilyen limitált fedezetekre az adott éven belül kifizetett kártérítési összeggel a biztosítási összeg (kártérítési limit)
automatikusan csökken.  A biztosítási  összeg (kártérítési  limit)  kiegészítéséről  (fedezetfeltöltés),  annak lehetőségéről  és  díjáról  a
Szerződő kezdeményezésére a biztosító egyedileg dönt.
  
Éves kártérítési limit alkalmazása

Az egyéb feltételek, kiegészítések, kizárások és záradékok változatlan érvényben tartása mellett a felek a jelen záradék alkalmazásával
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megállapodnak abban, hogy a szerződés a biztosítási időszakra vonatkozó (éves) kártérítési limitet is tartalmaz.

A jelen záradék alapján nem kerül alkalmazásra az AEGON Trend II felelősségbiztosítás szabályzata Általános szerződési feltételek V.
4. pontja. Helyébe a következő rendelkezés lép:

A biztosító kártérítési kötelezettsége az adott biztosítási időszakra vonatkozóan az ugyanazon biztosítási időszakban bekövetkezett
biztosítási  esemény  miatt  kifizetett  összeggel  automatikusan  csökken.  A  biztosítási  összeg  (éves  kártérítési  limit)  esetleges
kiegészítéséről (fedezetfeltöltés), annak lehetőségéről és díjáról a Biztosított kezdeményezésére a biztosító egyedileg dönt.
  
  
A szerződés éves biztosítási díja összesen:         998 162 Ft
  
Engedmények: Kérjük, jelöléssel nyilatkozzanak az engedmények

igénybevételéről! 

Díjfizetési engedmény 5% NEM -49 908 Ft
Görgetett tartamengedmény 10% NEM -99 816 Ft

Amennyiben nem  kíván  élni  valamely  engedménnyel,  úgy  azt  kérjük  egyértelműen  megjelölni,  ellenkező
esetben az engedményeket elfogadottnak tekintjük, a szerződés az engedményekkel csökkentett díjjal kerül
kötvényesítésre.
  
A szerződés engedménnyel csökkentett éves biztosítási díja:         848 438 Ft
    
A  Biztosító  az  elfogadott  ajánlat  kötvényesítésekor  a  Biztosító  szerződés-nyilvántartási  rendszerének  díjszámítási
szabályaiból eredő, 100 Ft-ot meg nem haladó kerekítési összeget alkalmaz(hat).

A  biztosítási  díj  a  Biztosító  által  kiadott  számviteli  bizonylat  alapján,  csak  átutalással  teljesíthető.  A
díjajánlat készpénz átvételére nem jogosít!

Kártörténet megküldése:
Jelen díjajánlat alapján létrejövő szerződés hatályosságának feltétele, az ügyfél által cégszerűen aláírt – a szerződéskötést
megelőző 3 éves – kártörténet megküldése.
A kártörténet ismeretében fenntartjuk a jogot az ajánlat feltételeinek módosítására vagy az ajánlat elutasítására.

Szakértői szemle:
A díjtájékoztató befogadásához kockázat-szakértői szemle szükséges. A szemle hiányában az ajánlat elutasításra kerül és a
Biztosító kockázatot nem visel.
A biztosító az ajánlat beérkezését követően 30 napon belül helyszíni szemlét tarthat, melynek eredményétől függően
módosíthatja vagy visszautasíthatja az ajánlatot.  A biztosítót az ajánlat visszautasításának a joga abban az esetben is
megilleti,  ha  a  kockázatelbírálási  idő  alatt  a  biztosítási  esemény  bekövetkezik,  feltéve,  hogy  a  hogy  az  ajánlat
elfogadásához a kockázat egyedi elbírálása szükséges. A biztosítót az ajánlat visszautasításának a joga abban az esetben is
megilleti, ha a kockázatelbírálási idő alatt a biztosítási esemény bekövetkezik, feltéve, hogy az ajánlat elfogadásához a
kockázat egyedi elbírálása szükséges.

Görgetett tartamengedmény záradék:
A felek a határozatlan időre kötött szerződések felmondásra vonatkozó szabályaitól eltérően a következőkben állapodnak
meg: A biztosítási szerződést a Szerződő 3 teljes biztosítási évre fenntartja, felmondással vagy díjnemfizetéssel meg nem
szünteti, ennek megfelelően a Biztosító díjkedvezményt nyújt a biztosítási díjból. Amennyiben a Szerződő a 3 éves tartam
alatt  a  szerződést  megszűnteti,  a  Biztosító  jogosult  az  addig  általa  nyújtott  kedvezmény  visszafizetését  követelni  a
Szerződőtől. A Felek abban is megállapodnak, hogy a három éves biztosítási tartam – a vonatkozó tartamengedmény
kötéskori szabályai szerint – változatlanul meghosszabbításra kerül további 3 évre mindaddig, ameddig az egyik fél sem
jelenti be a következő harmadik biztosítási évforduló előtt legalább 60 nappal, hogy a tartamengedményre vonatkozó
megállapodásra nem tart igényt. 
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Díjtájékoztató kiállításának dátuma: Budapest, 2022. november 16.

Jelen díjtájékoztatónkat 30 napig tartjuk!

Varga Zoltán
Corporate Üzletág Kockázatvállalási és

Adminisztrációs vezető
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AJÁNLAT

A  Biztosító  által  kiadott,  és  az  általunk  tett  biztosítás  összegekkel  és  kártérítési  limitekkel  elfogadott
díjtájékoztató alapján az alábbi ajánlatot tesszük:
Kérjük a lenti kockázatviselési dátummal, a fedezetigazoló dokumentumot (kötvényt) kiállítani!
A(z)  Balatonvilágos Község Önkormányzata által adott ajánlat feldolgozásában, a biztosítási kötvény és a
számviteli bizonylata kiállításában illetékes szervezeti egység:

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
Vállalati Vagyon Adminisztráció 1091 Budapest, Üllői út 1.
Postacím: 1368 Budapest, Pf. 245.
Fax: 06 1 476 56 56
email: vagyonadmin@aegon.hu

Kockázatviselés kezdete: 2023. 01. 01. vagy a jelen biztosítási ajánlat Biztosítóhoz történő beérkezését 
követő nap 0:00 órája közül a későbbi dátum

1.) Mint ajánlattevő
-  a Ptk. 6:64.§ (1) bekezdése alapján az ajánlat elfogadására 30 napos határidőt állapítunk meg;
-  ezen idő alatt a hatályossá vált ajánlatot a 6:65.§ (4) bekezdése értelmében nem vonhatjuk vissza;
-  tudomásul  vesszük,  hogy  az  ajánlattétel  napjától  számítva  a  biztosítónak  30  nap  áll  rendelkezésére  a  kockázat-
elbírálásra;
-  tudomásul vesszük továbbá, hogy az ajánlat elutasítása esetén a biztosító nem visel kockázatot.

2.) Mint Szerződő tudomásul vesszük, hogy:
- amennyiben a Szerződő adataiban változás áll be, azt öt napon belül írásban bejelentem a Biztosító felé.
- a szabályzatokban és a szerződésben nem rögzített kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előírásai az irányadók.
- jelen ajánlattal együtt a mellékelt A-06-as és A-29-es jelű, Szerződő által aláírt nyilatkozatokat, (illetve alkuszi kötés
esetén az alkuszi meghatalmazást) is be kell nyújtani a Biztosítóhoz! Ezek hiányában a Biztosító az ajánlatot nem fogadja
el, az elutasításra kerül és a Biztosító kockázatot nem visel.
- A Biztosító a 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 149. §-ában és a jelen szerződésben foglalt felhatalmazás alapján, az
általa szervezett veszélyközösség érdekeinek megóvása érdekében -a jogszabályokban foglalt vagy szerződésben vállalt
kötelezettségeinek teljesítése során a szolgáltatásoknak és szerződésnek megfelelő teljesítése, a biztosítási szerződésekkel
kapcsolatos visszaélések megakadályozása céljából- megkereséssel fordulhat más Biztosítóhoz az általa kezelt, a Bit-ben
meghatározott ágazatokhoz tartozó szerződésben rögzített adatok részére történő kiadása érdekében. A Biztosító ezen
adatokat  a  Bit-ben  meghatározott  időtartamon  át  kezeli.  A  Szerződő/Biztosított  a  Biztosító  által  megkeresés  útján
megszerzett és kezelt Bit. szerinti adatokról tájékoztatást kérhet.
- a 2014. évi LXXXVIII. törvényben (Bit.) foglaltaknak megfelelően a Biztosítótársaságoknak bejelentési kötelezettségük
van a Magyar Nemzeti Bank felé az ún. nagykockázatokról.

3.)  A  gyors  ügyintézés  és  a  Biztosítót  terhelő  adatszolgáltatási  kötelezettségek  teljesítése  érdekében  a  szerződés
Biztosítottjának adatairól az alábbiakban nyilatkozom:
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Bankszámla szám: .......................................................................................................................................

Adószám: .......................................................................................................................................

Átlagos alkalmazotti létszám: 55 fő

Mérleg főösszeg: .......................................................................................................................................

Éves nettó üzleti forgalom: .......................................................................................................................................

A hiányzó adatokat kérjük beírni!

Kizárás
A Felek egyedileg megállapodtak abban,  hogy a Biztosító jelen szerződésében kizárja,  és így nem válik  a  szerződés
tartalmává bármely olyan szokás, amelynek alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és más
gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. Továbbá nem válik a szerződés tartalmává az adott üzletágban a hasonló
jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás, amennyiben a jelen szerződés
ezzel ellentétes szabályt tartalmaz.

Az ajánlat aláírásával, annak Biztosítóhoz történő benyújtásával 
a  szerződő/biztosított  hozzájárul,  hogy az  Aegon Magyarország  Általános  Biztosító  Zrt. (továbbiakban:  Biztosító)  a
biztosítási szerződéseivel kapcsolatos küldeményeit postai kézbesítés helyett a PORTÁL felületén található felhasználói
fiókba kézbesítse, a küldemény érkezéséről a szerződő által megadott publikus e-mail címen értesítsen.
A Szerződő publikus e-mail címe:

…………………………………………… @ ……………. . ……… 

Tájékoztatás
A szerződő aláírásával  hozzájárulását adja ahhoz, hogy az  Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. a PORTÁL
felületén  keresztül  biztosítási  szerződései  megkötésével,  kezelésével  és  esetleges  megszüntetésével,  szolgáltatási,
kárrendezési igényeivel valamint a következő biztosítási időszakra várható díjról elektronikus úton információkat küldjön
részére  és  ebből  a  célból  elérhetőségi  adatait  kezelje.  Nem  minősül  a  szerződő  saját  e-mail  címének  a
biztosításközvetítő elérhetősége.
Az elektronikus kommunikáció a Biztosító PORTÁL felületén valósul meg az alábbiak szerint:
A szerződő felhasználóként fog szerepelni a PORTÁL felületén. A PORTÁL elérési hivatkozást, a felhasználónevét és
jelszavát a nyilatkozaton megadott e-mail címre küldjük ki.
A már regisztrált felhasználók a PORTÁLT az alábbi hivatkozáson érhetik el:

vagyonportal.aegon.hu

A szerződő a fenti tájékoztatás ismeretében, a szolgáltatás igénylésével 
• vállalja,  hogy  elektronikus  postaládáját  napirendszerességgel  ellenőrzi  és  tudomásul  veszi,  hogy  az  adott

küldeményt megérkezettnek kell tekinteni, ha biztosító igazolni tudja az elküldés tényét,
• vállalja, hogy amennyiben e-mail  címe vagy mobilszáma megváltozik az új e-mail  címet vagy mobilszámot a

biztosító  részére  a  változást  követő  3  munkanapon  belül  bejelenti,  és  tudomásul  veszi,  hogy  ennek
elmulasztásából eredő károkért a biztosító nem vállal felelősséget, 

• gondoskodik  arról,  hogy  elektronikus  postafiók  szolgáltatója  a  biztosító  küldeményeit  ne  tekintse  spam
üzenetnek, illetve arról is, hogy a biztosító küldeményeinek fogadására kellő tárhely álljon rendelkezésre, 

• tudomásul veszi, hogy a vállalt kötelezettségei elmulasztásából eredő károkért a biztosító nem vállal felelősséget,
illetve azt, hogy mulasztása kizárja a biztosító késedelmét, 

• tudomásul, veszi továbbá, hogy elektronikus postafiókja jelszavának biztonságáért saját maga felel, a jogosulatlan
hozzáférésből eredő károkért a biztosító nem vállal felelősséget, 

• tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást lemondani csak cégszerűen aláírva, írásban a biztosítási évfordulóra, azt
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megelőzően 30 nappal lehet, 
• tudomásul  veszi,  hogy  a  szolgáltatás  az  erről  szóló  cégszerűen  aláírt,  írásbeli  kérelem,  biztosító  általi

kézhezvételét követően lép hatályba, 
• tudomásul  veszi,  hogy  a  biztosítási  szerződés(ek)  felmondása,  a  biztosítási  szerződésben  szabályozott

évfordulóra  szóló  szerződésmódosítási  javaslat  csak  nyomtatott  formátumban,  postai  úton  kézbesített  okirat
formájában lehetséges. 

A  Szerződő/Biztosított  hozzájárul,  hogy  az  Aegon  Magyarország  Általános  Biztosító  Zrt. (továbbiakban:  Biztosító)
számára, a Szerződő által megadott telefonszámmal, a biztosítási szerződéseivel kapcsolatos szolgáltatás teljesítésének
elősegítéséhez elérhetőségét megadja. A Szerződő telefonszáma:

06-...../........-.......-......

Ajánlattevőként aláhúzással nyilatkozunk, hogy az általunk választott postázási útvonal (kötvény, számviteli bizonylat
és egyéb küldemények címzettje) az alábbi legyen:

Közvetítőn, alkuszon keresztül Közvetlenül Szerződő részére

Amennyiben nincs rendelkezés a postázási útvonalról, úgy a Biztosító a közvetítőn, alkuszon keresztül fogja postázni a
dokumentumokat.

Kijelentem,  hogy  tisztában  vagyunk  azzal,  hogy  az  ajánlat  1.  pontjában  foglaltaknak  megfelelően  és  a
szerződési feltételektől eltérően az ajánlati kötöttségünk 30 napig áll fenn, a biztosítónak pedig 30 nap áll
rendelkezésére a kockázat-elbírálásra.

Kelt: ....................……………………………………………..

.............................… ................................
közvetítő szerződő

Kizárólag a Közvetítő aláírása nem jelenti az ajánlat elfogadását!

000561  1611674


