
Keret C.A.R és E.A.R. igény és szükségletelmérő

Alulírott   (név / cégnév) az  igényeim és szükségletem pontosítása érdekében az

alábbi adatokat közlöm a minél megfelelőbb biztosítási szerződés kidolgozásához.

állandó alvállalkozók adatai:

név:

1. 

2. 

3. 

4. 

cím: végzet tevékenység:

kockázatviselés helye: bejelentés alapján

további alvállalkozók: bejelentés alapján

megbízó / beruházó: bejelentés alapján

biztosítási időszak: 1év

fővállalkozó/generálkivitelező: bejelentés alapján

további társbiztosítotak: bejelentés alapján

építési tevékenység:  magasépítés  mélyépítés  mindkető

tevékenység pontos leírása: 

munkálatok megosztása (pl: villanyszerelés 100%):

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

%

%

%

%

%

%

kivitelezési volumen (itt meghaétározoztt éotékegk legaegtnegk integoaéllummzk  illegtaeg é kiaiteglegoéeegk néhy  oéeoét 

jegllegmoő megnny ieéhegk): 

építményekt épületek általában: Ft vonalas létesítmények általában: Ft

építkezés jellege (több is jelölhető):

  új építés  felújítás  átépítés  bővítés  bontás

mióta működik a kivitelezést végző cég:

díjfzetési adatok:

díjfizetési ütem:  éves  féléves  negyedéves  havi

díjfizetés mód:  banki utalás  csekkes  inkasszó

banki utalás / inkasszó esetén számlaszám: 

elmúlt 5 év kárainak leírása és megállapítot kártérítési összegei: 

„ A jó tanács kincset ér!”
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Keret C.A.R és E.A.R. igény és szükségletelmérő

Kockázatbővítő záradékok (az igényelt záradékokat kérjük bejelölni):

 001. Záradék Sztrájkt felkelés és belső zavargások 

 002. Záradék Keresztelelősség

 003. Záradék Szavatossági munkák  hónapos időszakra

 004. Záradék Szavatossági munkák kiterjesztet fedezet  hónapos időszakra

 005. Záradék Az építési és szerelési ütemtervre vonatkozó külön feltétel  hetes ütemtervtől való eltérésre

 006. Záradék Túlórákt ünnepnapokont illetve éjszaka végzet munkákt expressz fuvarok költségeinek fedezete

 007. Záradék Légi fuvarok pótlólagos költségeinek fedezete

 013. Záradék A kockázatviselési helyen kívül (  címen) tárolt vagyontárgyak

 100. Záradék Gépek és berendezések  időszakra vonatkozó próbaüzemének fedezete

 113. Záradék Belföldi szállítás  módon (pl: vasút) szállítot Ft-os szállítmányonként 

maximális értékre.

 115. Záradék Tervezési kockázat fedezete % de min. Ft

 116. Záradék Átvet / üzembe helyezett biztosítot építési teljesítések fedezete % de min. Ft

 119. Záradék Meglévő vagyontárgyak fedezete Ft/kár/időszak

 120. Záradék Környező vagyontárgyak fedezete Ft/kár/időszak

Kockázatszűkítő záradékok (az igényelt záradékokat kérjük bejelölni):

 008. Záradék Földrengésveszélyes övezetekben létesülő építményekre vonatkozó kikötés

 009. Záradék Földrengés okozta veszteségekt károk és felelősségi kárigények kizárása

 010. Záradék Árvíz és magas vízállás okozta veszteségekt károk és felelősségi kárigények kizárása

 012. Záradék Vihar következtében keletkezet veszteségekt károk és felelősségi kárigények vagy a viharral 

összefüggésben keletkező vízkárok kizárása

 101. Záradék Alagút- és tárnaépítés külön feltételei

 102. Záradék Földkábelekt csővezetékek és egyéb berendezések külön feltételei

 103. Záradék Termésekt erdőkt ültetvények veszteségeinek és kárainak kizárása

 104. Záradék Duzzasztógátak és víztárolók építésére vonatkozó külön feltételek

 106. Záradék Szakaszosan kivitelezet építési munkákra vonatkozó kikötés

 107. Záradék Szállásépületekre és barakkokra vonatkozó kikötés

 108. Záradék Építési segédszerkezetekret építőszerszámokra és építőgépekre vonatkozó kikötés

 109. Záradék Építőanyagok tárolására vonatkozó kikötés

 110. Záradék Csapadékvízt magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó külön feltételek

 111. Záradék Földcsuszamlás utáni helyreállítási költségekre vonatkozó külön feltételek

 112. Záradék A tűzvédelmi berendezésekre és az építkezés helyszínén alkalmazandó tűzbiztonsági szabályokra 

vonatkozó külön feltételek

 114. Záradék Sorozatkárok

 117. Záradék Víz- és szennyvízvezetékek fektetésére vonatkozó külön feltételek

 118. Záradék Kútúrás

 121. Záradék A cölöpalapozási és támfalépítési munkálatokra vonatkozó külön feltételek

„ A jó tanács kincset ér!”
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biztosítási összegek meghatározása:
I. 

Fe
je

ze
t –

do
lo

gi
ká

ro
k

Várható legmagasabb építési teljesítés / év:  Ft

Biztosítani kívánt vagyontárgyak / értékek: Limit / projekt Limit / év

Kivitelezéseknél
alkalmazot
helyszíni
berendezések  egy
projektre
viszonyítva

Felvonulási épület Ft Ft

Állványzat értéke: Ft Ft

Zsaluzat értéke: Ft Ft

Egyéb: Ft Ft

Építőgépekt géplista szerint: Ft Ft

119. sz. záradék alat biztosítot épület(ek): Ft Ft

Káreseményenként többletköltségek: Ft Ft

Összesen: Ft Ft

Felelősségbiztosítást kér-e?                                               igen             nem          

Van-e a vállalkozóknak külön felelősségbiztosítása?     igen             nem     

Ha vant akkor jelenleg mekkora limitel rendelkezik?  / kár és   / év

II.
  F

ej
ez

et
fe

le
lő

ss
ég

A kártérítés felső határa: Limit / projektre Limit / évre

Dologi károkra Ft Ft

Személyi sérülésekre Ft Ft

önrész mértéke:% -ban:  önrész nélkül  10%  20%   egyéb: %

de minimum:  önrész nélkül  50 000Ft  100 000Ft   egyéb: Ft

Kijelentem, hogy a fent adatok a valóságnak megfelelnek.  Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a közlési

kötelezetség megsértésének minősül és az ezekből fakadó anyagi károkért az alkusz nem felel. Valamint megértetem, hogy

amennyiben az adatlap kitöltését követően mégse jön létre biztosítási ajánlat, az adatlap és az adatok a Dárius Kincse 2001

Kft rendszeréből törlésre kerülnek.

Kelt: ...................................................

szerződő

„ A jó tanács kincset ér!”
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