KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰFLOTTA-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS GÉPJÁRMŰ
FLOTTA CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET
amely létrejött egyrészről Orosháza Város Önkormányzata (székhely: 5900 Orosháza,
Szabadság tér 4-6., törzskönyvi nyilvántartási szám: 725514, adószám: 15725510-2-04,
bankszámlaszám: 11733041-15346315-10310001, képviseli: Dávid Zoltán polgármester), mint
biztosított (továbbiakban: biztosított), illetve
másrészről a(z) <…nyertes ajánlattevő neve…> (székhely: ……………………………….,
Cg.: …………………………, adószám: …………………………., bankszámlaszám:
……………………………………….,
képviseli:
…………………………….)
mint
biztosító(továbbiakban: biztosított) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek
mellett:
I. Előzmények
1.1./ A szerződő felek rögzítik, hogy a biztosított mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő szervezet 2017. év július
hó 24. napján, a Kbt. 113. §-a alapján nemzeti eljárási rendbe tartozó, nyílt közbeszerzési
eljárást indított „Vagyon-és felelősségbiztosítás, mezőgazdasági állat-és növénybiztosítás,
valamint gépjármű flotta kötelező felelősség és CASCO biztosítási szolgáltatás beszerzése
Orosháza Város Önkormányzata és együttbiztosított intézményei részére” tárgyban. Az
eljárást megindítását megelőző összefoglaló tájékoztatás 2017. június 13. napján került
közzétételre a Közbeszerzési Adatbázisban.
1.2./ Az 1.1./ pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban, a II. részajánlati kör, azaz a
kötelező gépjárműflotta-felelősségbiztosítás és gépjármű flotta casco biztosítás tekintetében a
biztosított számára a legkedvezőbb érvényes ajánlatot a biztosító tette, akit a biztosított erre
tekintettel a II. részajánlati körben a közbeszerzési eljárás nyertesévé nyilvánított.
1.3./ A felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket a fentiekben meghatározott közbeszerzési
eljárás eredményeként, az eljárást megindító felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumok
és a biztosító által benyújtott ajánlat tartalma szerint kötik meg.
II. A szerződés tárgya és időtartama
2.1./ A biztosító a biztosított, valamint a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásában
(adatközlő) rögzített társbiztosítottak tulajdonában és/vagy üzemeltetésében álló gépjármű
flottára vonatkozóan kötelező gépjármű felelősségbiztosítást nyújt a kötelező gépjárműfelelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvényben meghatározottak szerint, valamint
gépjármű flotta casco biztosítás nyújt az 1.1./ pontban meghatározott közbeszerzési eljárás
dokumentumainak műszaki leírás című részében részletesen meghatározott tartalmi
követelményeknek megfelelően. A gépjármű flotta jelenleg 28 db gépjárműből (közbeszerzési
dokumentumok adatközlő megjelölésű részében felsorolt adatok szerint) áll, melyben
személygépkocsik tehergépkocsik, pótkocsik, robogók és egy Dotto kisvonat található, a
kötelező gépjármű felelősségbiztosítás mindegyik megjelölt gépjárműre kiterjed, a casco
biztosítás pedig ezek közül kizárólag az adatközlőben megjelölt 25 darabra. Az felek rögzítik,
hogy a biztosított a kötelező felelősségbiztosítást összesen a közbeszerzési dokumentumokban
felsorolt 28 db gépjárműre, casco biztosítást a rögzített 25 db gépjárműre kíván kötni azzal,
hogy ezen mennyiségektől +50%-os eltérés lehetséges a szerződés időtartama alatt a szerződés
módosítása nélkül. Biztosított jelen szerződés aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul
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lemond minden olyan igényéről, amely az opciós mennyiség teljes vagy részleges
igénybevételének elmaradásából ered.
Teljes körű flotta casco biztosítási szerződés minimálisan az alábbi kockázatokra terjed ki:
elemi károk; töréskárok; rongálási (vandalizmus is) károk; teljes, vagy részlopáskárok;
üvegtörés károk, mely kiterjed a gépjármű valamennyi üvegezésére és az első és hátsó
lámpatestek, valamint az irányjelzésre szolgáló elemek üvegezésére még akkor is, ha annak
anyaga nem üveg, hanem valamilyen színezett vagy nem színezett műanyag elem. A casco
biztosítás továbbá az alábbi kiegészítő szolgáltatásokat kötelezően tartalmazza: 0-24 órás
assistance szolgáltatás; műszaki mentés és hazautazás térítése szolgáltatás, bérgépjármű
költségtérítése, kulcsok, elektronikus indítókártyák és távirányítók pótlása, balesetbiztosítás a
közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
A mennyiségi eltérés a szerződés hatálya alatt a biztosító/társbiztosítottak részről felmerülő, a
szerződés létrejötte utáni biztosítási igény lefedése. A biztosított a mennyiségi eltérés igénybe
vételét, a biztosítani kívánt gépjárműveket a biztosítási igény megjelenését követően a már
szerződés hatálya alatt álló gépjárművek adatszolgáltatásával azonos tartalommal a biztosító
felé bejelenti. A mennyiségi eltérés díjvonzata a biztosító biztosítási fedezetre kijelölt,
lejelentett gépjárműveket a szerződés létrejöttekor rögzített csoportba sorolja és az adott
csoporthoz tartozó éves díjjal (egységár) a szerződés teljes díját megnöveli.
A kötelező felelősségbiztosítás esetén a biztosító tudomásul veszi, hogy a szerződés
teljesítésének időtartama alatt előfordulhat a közbeszerzési dokumentumokban rögzített
adatközlőben szereplő gépjárműveken kívüli gépjármű fedezeti igénye is, mely esetben az
adatközlőben nem szereplő, ún. „helyettesítő termékként” megjelölt gépjárművek fedezetét is
biztosítani kell. A „helyettesítő termékként” megjelölt gépjárművek műszaki paramétereinek
alapvetően meg kell egyeznie az adatközlőben megjelölt gépjárművek műszaki paramétereivel.
Casco biztosítás esetében szintén előfordulhat a szerződés teljesítésének időtartama alatt a
közbeszerzési dokumentumokban rögzített adatközlőben szereplő gépjárműveken kívüli
gépjármű fedezeti igénye is, mely esetben a megjelölt gépjárművek fedezetét is biztosítani kell
az Eurotax kód alapján meghatározott érték szerint.
2.2./ A biztosító a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a biztosított által igényelt, a jelen
szerződés 2.1./ pontja szerinti biztosítási szolgáltatásokat a jelen szerződésben és az 1.1./
pontban foglalt közbeszerzési eljárás dokumentációjában és a megtett ajánlatában foglaltak
szerint teljesíti.
2.3./ A szerződő felek a jelen szerződést határozott időtartamra, azaz 2017. 09. 01. 00:00
órától - 2020. 07. 31. 24:00 óráig terjedően kötik meg. A felek kifejezetten rögzítik, hogy
amennyiben a közbeszerzési eljárás 2017. szeptember 1. napjárt követően zárul, a szerződés
hatályba lépésének időpontja a szerződés megkötését követő hónap 1. napjának 00:00 órája.
2.4./ A kockázatviselés időtartamára, a fedezetbe vonásra, illetve abból való törlése, valamint a
biztosítási évfordulóra, fedezetre irányadó szabályokat a jelen szerződés elválaszthatatlan
mellékletét képező közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás című fejezete tartalmazza.
2.5./ A felek rögzítik, hogy a biztosító a jelen szerződés tárgyát képező kötelező gépjárműflottafelelősségbiztosítás és gépjármű flotta casco biztosítás külön-külön kötvény számon köteles
nyilvántartani, melyeket a szerződés hatályba lépésekor köteles a biztosított rendelkezésre
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bocsátani.
2.6./ A felek rögzítik, hogy a biztosító Általános Szerződési Feltételeit kizárólag a jelen
szerződésben nem szabályozott rendelkezések esetén tekintik irányadónak, de csak abban az
esetben, amennyiben azok nem ellentétesek a jelen szerződésben foglaltakkal.
III. A teljesítés helye
3.1./ A felek rögzítik szerződés területi hatálya és kockázatviselés helye:
- kötelező gépjárműflotta-felelősségbiztosítás: a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról
szóló 2009. évi LXII. törvény 18.§-a alapján meghatározott területi hatály szerint,
- gépjármű flotta casco biztosítás: földrajzi Európa területe.
3.2./ A felek rögzítik, hogy a biztosító a jelen szerződésben meghatározott biztosítási
szolgáltatás teljesítése során köteles folyamatosan a biztosított rendelkezésére állni, a jelen
szerződés tárgyát képező szolgáltatásokkal kapcsolatos biztosítotti kérdés/igény esetén a
szükséges felvilágosítást megadni.
IV. Fizetési feltételek
4.1./ A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát képező kötelező
gépjárműflotta-felelősségbiztosítás induló éves díja …………………….Ft, a gépjármű flotta
casco biztosítás induló éves díja ………………….Ft. azaz mindösszesen
………………….…….,-Ft, azaz ………………………………………….. forint, amely
összeg tartalmazza a biztosító jelen szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi
költségét és kiadását is, különös tekintettel a szolgáltatás ellenértékére, az annak elvégzése
kapcsán felmerülő költségekre, díjakra és adókra (kötelező felelősségbiztosítás esetben baleseti
adó is!). A casco biztosítás esetében a biztosítási díjat a biztosító díjtételei alapján a
következőképpen kell meghatározni: a biztosítási díj a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
kategóriái szerint, a fedezetbe vonni kívánt gépjárművek Eurotax kód (adatközlőben
feltüntetve) alapján meghatározott értékének meghatározott hányada, mely százalékos mértéket
(díjtétel) a biztosító az Eurotax kód alapján meghatározott érték százalékában ad meg az alábbi
táblázatban foglaltak szerint és amely a szerződés időtartama alatt fix, nem módosítható. A
felek rögzítik, hogy a biztosítási díj összegét a biztosító jelen szerződés hatálya alatt nem
emelheti meg, ide nem értve a 2.1./ pontban rögzített opcionális mennyiség szerinti növekedés
esetét, illetve az Eurotax kód alapján meghatározott érték változását.
A felek rögzítik, hogy a gépjárműflotta kötelező felelősségbiztosítási díjak, illetve a casco
biztosítási díj az alábbi díjtételekből tevődik össze:

Részletes pénzügyi ajánlat
2. részajánlati kör
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gépjármű
felelősségbiztosítás

Rendszám

Fajta
(szgk, tgk,
lassújármű
,
munkagép
…
stb), jármű
kategória

IVG306

N1

EG65711

RENAULT

MASTER 2.2 DCI

IVG307

N1

EG65712

RENAULT

MASTER 2.2 DCI

LTF501

N1

EP42524

RENAULT

MASTER

JFE794

M1

GZ09691

FORD

TRANSIT KOMBI 2.0 TDI

JYU893

N1

FL72773

FIAT

DUCATO 11 2.0

JYU896

M1

HR76632

FIAT

DOBLO PANORAMA 1.3

NYR246

M1

JD69615

ASTRA NOTCHBACK

PAP892

N1G

JD69981

OPEL
MITSUBIS
HI

XTZ630

O2

GX27298

ZÁDORI

400-6723

KGP542

M1G

HH83468

GRAND VITARA 1.6 JX

MON128

M1

HZ81671

SUZUKI
VOLKSWA
GEN

MRU959

M1

GY75744

SKODA

YETI

NCB563

M1

HP53952

Ford

TOURNEO

NPM290

M1

HW55641

OPEL

INSIGNIA

YJR065

RB2

HR76919

PRONAR

T 655

YKP291

T0

HW50955

EGYEDI

SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ

IIH392

N1G

JH18841

NISSAN

PICK UP

LYC804

N1

JG46243

NISSAN

PICK UP

LVB114

M1

HW64313

Dacia

Duster

XZH056

O4

JH18735

LVA 10 10 ZD

LAV659

N3

JH18843

CUPPERS
MERCEDE
S-BENZ

MLT424

N3

JG46244

VOLVO

FM 7

MGF007

N3

JH18842

SCANIA

R 144

15641 robogó

YAMAHA

YN 50 NEOS

390340 robogó

YAMAHA

YN 50 NEOS

550606 robogó

YAMAHA

YN 50 NEOS

Forgalmi
engedély
száma:

Gyártmány
*D1

Típus
D2

CASCO biztosítás

Ajánlati ár:
fix nettó éves díj
(HUF)
Díjtétel:
(gépjárművek
Eurotax kód
alapján
meghatározott
értékének
(%)-ban
megadva)

Ajánlati ár:
induló nettó
éves díj
(HUF)

KJOT

MULTIVAN

950.53

MBA451

M1

HQ36170

Dacia

Duster

MDW230

M1

GG13967

OPEL

ASTRA

A felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86.§ (1)
bekezdés a) pontja alapján a biztosítási, viszontbiztosítási szolgáltatás nyújtása mentes az
általános forgalmi adó alól. A kötelező felelősségbiztosítás éves biztosítási díja magában
foglalja a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvényben meghatározott
baleseti adót.
4.2./ A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező biztosítási szolgáltatás jelen
szerződés 4.1./ pontjában meghatározott biztosítási díja évente előre, egy összegben esedékes.
Az első biztosítási díjról a biztosító a jelen szerződés aláírását követő 15 (tizenöt) napon belül
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jogosult számlát kiállítani, melynek elmulasztásából eredő károkért a biztosított nem tehető
felelőssé. Ezt követőn a biztosító a biztosítási évfordulót követő 15 (tizenöt) napon belül
jogosult a számla kiállítására. A díj számlázása és megfizetése magyar forintban (HUF)
történik. Az induló állományon túl az egyes gépjárművek biztosítási díja a kockázatviselési
kezdetet követő esedékes időszaki számlában kerül terhelésre.
Felek tudomásul veszik, hogy az állományba bekerülő gépjárművek alapján a díjfizetési
kötelezettség a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően napi díjszámítású.
Állománycsökkenés esetén az adott gépjárműre befizetett biztosítási díj fennmaradó részével
az adott gépjármű kockázatviselésének megszűnését követő naptól a kötelező gépjármű
felelősségbiztosítás biztosítási díja tekintetében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról
szóló 2009. évi LXII. törvény alapján történik az elszámolás, a casco biztosítás biztosítási
díjával pedig a felek legkésőbb a következő időszakos számlában vagy a szerződés időpontjára
számolnak el.

4.3./ A szerződő felek rögzítik, hogy a biztosított a jelen szerződés 4.1./ pontjában
meghatározott biztosítási díjat a biztosító által éves ütemezés szerint a hatályos
jogszabályoknak megfelelően kiállított számla és annak mellékletei ellenében, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130 § (1)-(2) bekezdésében meghatározott
szabályok szerinti, a számla kézhezvételétől számított 30 napos határidőben köteles megfizetni
a biztosító részére, a biztosító jelen szerződés fejlécében megjelölt bankszámlájára történő
banki átutalás útján.
4.4./ A biztosító a szerződés teljesítéséhez előleg igénylésére nem jogosult.
4.5./ Amennyiben a biztosított a 4.1./ pont szerinti díjat a 4.3./ pont szerinti határidőben nem
fizeti meg, a biztosító a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra jogosult.
4.6./ A biztosított tájékoztatja a biztosítót arról, hogy a jelen szerződés az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik, amelynek következtében
a biztosított a biztosítónak a havonta nettó módon számított 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer
forint összeget meghaladó kifizetésnél a teljesítésért abban az esetben fizethet, ha a biztosító
bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc (30) napnál
nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást a biztosított részére, amellyel
igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs,
vagy a biztosító a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
A felek rögzítik, hogy a fenti együttes adóigazolás késedelmes bemutatásából adódó fizetési
késedelem miatt a biztosító késedelmi kamatra, egyéb kártérítésre nem jogosult.
A biztosító a jelen szerződés aláírásával a fenti tájékoztatást tudomásul veszi, és amennyiben a
kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, vállalja az
említett nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás beszerzését; továbbá kötelezettséget vállal
arra, hogy alvállalkozóival szemben az Art. hivatkozott 36/A. §-a rendelkezéseinek betartásával
teljesít csak kifizetést.
4.7./ A biztosító nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
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nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a biztosító adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
4.8./ A biztosító a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
biztosított számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a
biztosítottat haladéktalanul értesíti.
4.9./ A biztosított a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak
a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

V. A felek jogai és kötelezettségei
5.1./ A biztosító köteles a jelen szerződés tárgyát képező biztosítási szolgáltatásokat a 3.2./
pontban foglaltaknak megfelelően a szerződés időtartama alatt a jelen szerződés 1.1./ pontjában
meghatározott közbeszerzési eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban, illetve a biztosító ajánlatában meghatározottak szerint teljesíteni.
5.2./ A biztosító vállalja, hogy a jelen szerződés alapján rábízott feladatokat szakértő tagjainak
közreműködésével a magyar hatályos anyagi és eljárási jog szabályai és legjobb tudása szerint
látja el, eljárása során figyelembe veszi a biztosított érdekeit, egyedi szempontjait is.
A biztosító kijelenti, hogy a jelen szerződésben vállalt feladatok ellátásához a szükséges
szakértelemmel, szakmai tapasztalattal és jártassággal rendelkezik, kijelenti továbbá, hogy a
vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges, a vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti
engedélyekkel rendelkezik.
5.3./ A szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján a biztosítónak kell teljesítenie.
A biztosító a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. §
(7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint
a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint
köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E
szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be
más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a
biztosító e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy
szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági
követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a biztosító mint ajánlatkérő szűkítette az
eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel
egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a
biztosító a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
A biztosító a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később
bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles
előzetesen a biztosítottnak valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a
szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még
nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát
benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
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A biztosító köteles a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó
közreműködő vagy saját szakember teljesítésbe történő bevonására, személyükben változás
kizárólag a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglalt feltételekkel történhet.
.
A biztosító az igénybe vett alvállalkozó magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.
Amennyiben a biztosítónak alvállalkozó igénybevételére nem volt joga, felelős mindazokért a
károkért is, amelyek e személy igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
5.4./ A külföldi adóilletőségű biztosító köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet
a biztosítóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
6.1./ A biztosított – a biztosító szerződésszerű teljesítése esetében – köteles a 4.1./ pontban
meghatározott díjat esedékességkor a jelen szerződésben foglaltak szerint a biztosítónak
megfizetni.
6.2./ A biztosított kötelessége a biztosítási szolgáltatás teljesítéséhez szükséges információk
megadása, dokumentumok rendelkezésére bocsátása a biztosító részére.
7.1./ A szerződő felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni,
amely a jelen szerződés eredményességét, vagy kellő időre való teljesítését veszélyezteti, vagy
gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felelős.
VI. Biztosítási esemény bekövetkezése esetén követendő eljárás
8.1./ A biztosított képviselőjén (alkuszon) keresztül jogosult, e-mailen, faxon egyszerűsített
(minimálisan a sérült gépjármű rendszáma, sérülés körülményei, és a kapcsolattartó
elérhetősége) tartalmú kárbejelentést tenni. A kárbejelentést a biztosító 1 munkanapon belül
kárszámmal visszaigazolja. A Biztosítóhoz érkezett kárbejelentést követően a kárszemle
legkésőbb 3 munkanapon belül megtörténik. A biztosító a kárfelvételi eljárás megindulásáig,
csak a kárenyhítéshez szükséges mértékig változtathat a biztosított vagyontárgy állapotán. Ha
a biztosító részéről a bejelentés kézhezvételétől számított 3 napon belül nem történik meg a kár
szemlézése, akkor a biztosított intézkedhet a javításról vagy a megsérült gépjármű
helyreállításáról. A javításnál a kicserélt illetve kiselejtezett alkatrészeket, berendezéseket
további 60 napig változatlan állapotban meg kell őrizni. A tárolás többletköltségei a biztosítót
terhelik.
8.2./ A kárszemlét követően 3 munkanapon belül a Biztosító köteles megadni a kárrendezéshez
szükséges dokumentumok tételes felsorolását.
8.3./A biztosító rendezett jogalap esetén a biztosított, a társbiztosítottak vagy megbízottjuknak,
az általa megfogalmazott és a biztosítóhoz eljuttatott (e-mail-ben, postai úton) írásos kérelme
alapján kárelőleget folyósít. Rendezett jogalapú direkt károk esetében, a kárszakértő által
készített kárszámítás végösszege alapján az előleg folyósításának mértéke: a kárösszeg
……….%-a. Az írásbeli kérelem alapján a biztosító a jogalap megállapítását követő 5
munkanapon belül köteles a kárelőleg folyósítására.
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8.4./A biztosító köteles minden kárügyben kárszámítást készíteni. A kárszámítást, annak
elkészülte után, kérés nélkül a biztosított megbízottjának (Alkusznak) megküldeni köteles.
8.5./ A biztosító adott kárügyben bekért legutolsó dokumentációjának bizonyított beérkezését
követően legkésőbb 8 munkanapon belül köteles a teljes kártérítési összeget a biztosított részére
átutalni.
8.6./ A biztosító köteles minden kárügyben a kárlezáró dokumentumot készíteni, a kárlezáró
dokumentum annak elkészülte után, külön igény nélkül a biztosított megbízottjának
(Alkusznak) megküldeni köteles. Ennek tartalmaznia kell amennyiben történt kártérítés, akkor
annak összegét, kifizetésének dátumát, amennyiben elutasítás történt, akkor ennek részletes
indoklását.
8.7./ A biztosított és a társbiztosítottak közül az adott kárügyben érintett Biztosított
önkormányzat/cég/intézmény felelős képviselettel megbízott vezetője (is) hivatott eljárni.
VII. Szerződésszegés, kötbér
9.1./ Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során
bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének
teljesítését olyan okból, amelyért felelős részben vagy egészben elmulasztja és / vagy
kötelezettségét az előírtaktól eltérően teljesíti.
9.2./ Szerződő felek a biztosító késedelmes vagy hibás teljesítése esetére, illetve amennyiben a
szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért a biztosító tartozik felelősséggel, kötbérfizetésben
állapodnak meg.
9.3./ A Biztosító kötbér fizetésére köteles az alábbiak szerint:
Késedelmi kötbér: A biztosító, ha olyan okból, amelyért felelős, a jelen szerződésben rögzített
feladatait késedelmes teljesíti, a késedelemmel érintett napokra vonatkozóan az éves biztosítási
díj 0,1 %-a/nap mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér maximális
mértéke: az éves biztosítási összegének 1%-a. A biztosító 10 (tíz) napos késedelmét követően
a biztosított jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Hibás teljesítési kötbér: A biztosító, ha olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít, az éves
biztosítási díj 1,5 %-a mértékű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért a
biztosító felelős, abban az esetben meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási
kötbér összege az éves biztosítási díj 2 %-a.
9.4./ A Megrendelő kötbérigényéről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti
bizonylatot (kötbért terhelő levelet) állít ki és küld meg a biztosítónak. A felek rögzítik, hogy a
kötbér a pénzügyi teljesítés összegéből levonható a Kbt. 135.§ (6) bekezdése szerint.
9.5./ A biztosító késedelmes kártérítési előleg, illetve kárkifizetése esetén a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
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9.5/ A biztosító mentesül a kötbér megfizetése alól, ha a biztosított mulasztása miatt esett
késedelembe, vagy késedelmét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
6:186. § (1) bekezdése szerint kimenti.
VIII. A szerződés megszűnése és megszüntetése
10.1./ A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés megszűnik
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a 2.3./ pontban rögzített határozott időtartam elteltével;
a felek erre irányuló közös megegyezésével,
rendes felmondással,
rendkívüli felmondással,
a felek bármelyikének megszűnésével,
jogszabályban meghatározott egyéb ok bekövetkezése esetén.

10.2./ A szerződést a szerződő felek a biztosítási időszak végére (évforduló) írásban – részben
vagy egészben – felmondhatják. A felmondási idő 150 (egyszázötven) nap.
10.3./ A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződést bármelyik fél írásban
rendkívüli felmondás útján azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a másik fél a
jogszabályon, vagy a jelen szerződésen alapuló kötelezettségét szándékosan, vagy súlyosan
megszegi, illetőleg gondatlanságból egyszeri írásbeli figyelmeztetés ellenére ismételten
elmulasztja.
10.4./ Ha a biztosító kockázatviselésének tartama alatt a biztosítási esemény bekövetkezése
lehetetlenné vált vagy a biztosítási érdek megszűnt, a szerződés vagy annak adott része
megszűnik.
10.5./ A szerződés megszűnése, illetve közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a
felek kötelesek egymással elszámolni. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés nem a
biztosítási időszak végére (évforduló) szűnik meg, a szerződés megszűnése időpontjától
számított 30 napon belül a szerződés megszűnése időpontjával elszámolnak egymással.
11.1./ A biztosított jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a
szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett
volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
11.2./ A biztosított jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni
tudjon -, ha
a) a biztosítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a biztosító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
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11.3./ (1) A biztosított a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. §
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a biztosító nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a biztosított
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés
miatt a szerződés nem semmis.

IX. Egyéb rendelkezések
12./ A biztosító szavatolja, hogy az általa a jelen szerződés teljesítéseként átadott
információkon, dokumentációkon harmadik személynek nincsen olyan joga, amely azok
felhasználását korlátozná vagy akadályozná. Biztosító a megbízás keretében elkészített, a
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó művek tekintetében
valamennyi felhasználási módra kiterjedő, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot enged
biztosítottnak, melynek díját a 4.1./ bekezdésben meghatározott biztosítási díj tartalmazza.
13./ A felek rögzítik, hogy az Optimális Biztosítási Portfólió Tanácsadó és - Biztosítási Alkusz
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1181 Budapest, Kemény Zsigmond utca 1. 3. ép.,
cégjegyzékszám: 01-09-864733, adószám: 13620897-2-43) alkuszként, a biztosító megbízása
alapján állományápolási, kárrendezési feladatok ellátásában tevékenykedik a kialakított fedezet
tekintetében. A tevékenységéért, kötési- és a szerződés teljes futamideje alatt folytatólagos
jutalékra, kizárólag az Optimális Kft jogosult.
14./ A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan
kapcsolattartó
-

a biztosított részéről:

Név:
Cím:
Telefonszám:
Telefaxszám:
E-mail cím:
Név:
Cím:

Optimális Kft. – kapcsolattartó személy: Maros-Juhász István
kockázatelemzési szakértő
1181 Budapest, Kemény Zsigmond utca 1. 3. ép.
+36-70-329-9843
+36 1 290-09-78
egyeztetes@optimalis.info

a biztosító részéről:
<… biztosító kapcsolattartójának neve…>
<… biztosító kapcsolattartójának címe…>
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Telefonszám:
Telefaxszám:
E-mail cím:

<… biztosító kapcsolattartójának telefonszáma…>
<… biztosító kapcsolattartójának telefaxszáma…>
<… biztosító kapcsolattartójának e-mail címe…>

A szerződő felek rögzítik, hogy a biztosított kapcsolattartója a jelen szerződésben
meghatározott nyilatkozatokon túl egyéb, a szerződéssel kapcsolatos, önálló, hatályos
jognyilatkozatot nem tehet.
A szerződő felek az általuk jelölt kapcsolattartó személyét a másik félhez intézett egyoldalú,
írásbeli nyilatkozattal megváltoztathatják.
15./ A biztosító képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a társaság
jogképes, bejegyzett és az ajánlat benyújtását megelőző 15 napnál nem régebbi cégkivonattal
és aláírási címpéldánnyal (aláírás-mintával) igazolt adataiban változás nem történt, és a jelen
szerződés aláírására teljes körű felhatalmazással rendelkezik.
16./ A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen biztosítási szerződést – különös tekintettel
a díjra, illetve a felek jogaira és kötelezettségeire – csak közös megegyezéssel, írásban, a Kbt.
141. §-ában foglaltak figyelembe vételével módosíthatják.
17./ A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen alapuló esetleges vitás
kérdéseiket elsősorban peren kívüli tárgyalás útján kívánják rendezni.
18./ A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítése során a másik fél
tudomására jutott valamennyi információ - amennyiben az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdéséből más nem
következik - üzleti titkot képez. A biztosító a rendelkezésére bocsátott adatokat,
dokumentumokat, illetve egyéb, a biztosítottal kapcsolatban tudomására jutott információt a
jelen szerződés keretén kívül nem használhatja fel, azokat köteles bizalmasan kezelve
megőrizni és azokat harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltathatja ki, kivéve,
ha erre írásbeli felhatalmazást kap.
19./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (Ptk.), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), a
biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.), a
kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény, valamint a tárgyhoz
kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
A szerződő felek a jelen biztosítási szerződést elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit
egyezően értelmezték, és azt, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.
A jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyekből 2 (kettő) példány a biztosított,
2 (kettő) példány a biztosító birtokába kerül.
Mellékletek:
1. sz. melléklet: Nyilatkozat alvállalkozókról
KELT: ……………………………, 201.. év ………… hó .… napján
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…………………………………………….
<…név…>
<…titulus…>
biztosító képviseletében

…………………………………………….
Dávid Zoltán polgármester
Orosháza Város Önkormányzata
biztosított képviseletében

Pénzügyi ellenjegyzés:
…………………………………………….
<…név…>
<…titulus…>
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1. sz. Melléklet:
NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓKRÓL
Alulírott
………………….(név),
a
…………………………….
(cégnév)
(székhely:……………………..;
cégjegyzékszám:………………………..;
adószám:………………………..) arra jogosult képviselőjeként - – polgári és büntetőjogi
felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.)
foglaltakkal összhangban kijelentem, hogy a ……………………… (cégnév) mint biztosító és
Orosháza Város Önkormányzata, mint biztosított között a „Vagyon-és felelősségbiztosítás,
mezőgazdasági állat-és növénybiztosítás, valamint gépjármű flotta kötelező felelősség és
CASCO biztosítási szolgáltatás beszerzése Orosháza Város Önkormányzata és
együttbiztosított intézményei részére” tárgyban megkötésre kerülő gépjármű flotta kötelező
felelősség és CASCO biztosítási szolgáltatás teljesítésében a ……………………… (cégnév)
részéről a teljesítésbe bevontan alvállalkozó nem vesz részt/ az alábbi alvállalkozó(k) vesznek
részt1:
1.) Alvállalkozó:2
Az alvállalkozó megnevezése:
Képviselőjének neve:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám
Telefon:
Telefax:
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
…………………………………………………………………………………………………
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a gépjármű flotta kötelező felelősség és CASCO
biztosítási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:
…………………………………………………………………………………………………
Továbbá kijelentem, hogy a megjelölt alvállalkozó(k) nem állnak a hivatkozott gépjármű
flotta kötelező felelősség és CASCO biztosítási szerződés megkötését megelőző
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
Kelt: ……………….., 201………………..
…………………
(cégnév)
Ajánlattevő
(képviselő neve)
(képviselő beosztása)
[cégszerű aláírás szükséges]

1

A nyilatkozat megfelelő szövegrésze aláhúzandó.

2

Az igénybe venni kívánt alvállalkozók száma szerint ismétlendő.

