Portfolio Plusz Kft.
Kirvai Krisztina
szakmai felelős
20-771-7213

Tel: 209-4087
Fax: 209-4088
e-mail: kirvaik@portfolioplusz.hu

ADATKÖZLÉS
ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉSBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLAT KÉRÉSHEZ
Biztosított/szerződő neve:
Címe:
Kapcsolattartó neve:
e-mail címe:
tel.száma:
Az építési munka megnevezése:
Helye:
VAGYONBIZTOSÍTÁS

Biztosított vagyon:

Biztosítási összeg:

1. Építési teljesítés
(a végleges és ideiglenes építési teljesítés összege beleértve az összes
beépítésre kerülő anyagot)
1/a.
Vállalási díj
1/b
A megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagok ill. építési teljesítések
2. Építési segédszerkezetek, segédépületek, építőszerszámok
3. Romeltakarítási költségek
4. Építőgépek ( mellékelt lista szükséges )
Összesen:
Önrészesedés:
Káreseményenként:
Építőgépekben keletkezett károk esetén: 20%, de min.

eFt.
eFt.
eFt.
eFt.
eFt.
eFt.
Ft.
Ft.

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

Igényelt kártérítési limit:

dologi kárra

eFt/kár

eFt/időszak

Igényelt kártérítési limit:

személyi kárra

eFt/kár

eFt/időszak

Önrészesedés káreseményenként:

A biztosítási tartam kezdete:
vége:
kivitelezés kezdete:
befejezés határideje:
szavatossági idő:

Ft.

200

év

hó

200

év

hó

hónap

A megbízó ( építtető ) neve:
Címe:
A vállalkozó ( fővállalkozó ) neve:
Címe:
Az alvállalkozó(k) neve és címe:
végzett munkafolyamat:
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a hitelfedezeti kedvezményezett
(finanszírozó) neve és címe:
hitelszerződés száma:
hitel összege:
kezdete:
lejárata:
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A felelős tervező(k) neve:
Címe:
Az építési munka ismertetése:

bruttó alpterület (nm):
nettó alapterület (nm):
Az alapozás módja :
Alapterület:
Legmagasabb pontja:
Legmélyebb pontja:
Építési mód-technológia:
Építési anyagok:

Van-e a kivitelezőnek ehhez hasonló
referencia munkája:

A védelemre, őrzésre és az építőanyagok tárolására vonatkozó információk:

A legközelebbi folyó, tó, megnevezése:
Távolsága:
A talajvíz szintje:
ZÁRADÉKOK
igen
igen

m a felszín alatt

Kérjük az igényelt záradékokat X-el bejelölni!
002.
003.
004.
005.
006.
009.
010.
100.
102.
106.
110.
111.
112.
115.
116.
117.
118.
119.

Keresztfelelősség
Szavatossági munkák fedezete
Biztosítási időszak kiterjesztése
Az építési és szerelési ütemtervre vonatkozó külön feltételek
Túlórák, munkaszüneti napok ill. éjszaka végzett munkák
Földrengés okozta veszteségek, károk és felelősségi kárigények kizárása
Árvíz vagy magas vízállás okozta veszteségek, károk és felelősségi kárigények kizárása
Gépek és berendezések próbaüzemének fedezete
Földkábelek, csővezetékek és egyéb berendezések külön feltételei
Szakaszosan kivitelezett építési munkákra vonatkozó kikötés
Csapadék, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedésre vonatkozó feltételek
Földcsuszamlás, földomlás utáni helyreállítási költségekre vonatkozó feltételek
Tűzoltóberendezésekre vonatkozó külön feltételek
Tervezési kockázat fedezete
Átvett, vagy üzembehelyezett, biztosított építési teljesítések fedezete
Víz- és szennyvízvezetékek fektetésére vonatkozó külön feltételek
Kútfúrás külön feltételei
Az építtető azon ingatlanai, amelyek a biztosított felügyelete, ellenőrzése alatt állnak,
illetve gondjaira vannak bízva
120. Rezgések valamint alátámasztások elmozdulása meggyengülése

Kijelentem, hogy a fenti adatok és információk a valóságnak megfelelnek, és tudomásul veszem, hogy amennyiben
a jelen kérdőív alapján biztosítási szerződés jön létre, úgy a kérdőív a biztosítási ajánlat részét képezi.
Kelt:

200

év

hó
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nap

szerződő aláírása
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Az engedélyezési dokumentációt csatolni kell!!!
Az adatközlőhöz csatolni kell a jogerős építési
engedély tervdokumentációját!
Minimum:
építész műszaki leírás
átnézeti helyszínrajz/térképkivonat/vízszintes metszetek
jellemző függőleges metszetek a legmagasabb és legméylebb pontokkal
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