
GROUPAMA BIZTOSÍTÓ 
BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

szerződésszám:

Biztosító: Groupama  Biztosító Zrt.

Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telecenter: +36 1 467 3500

Internet cím: www.groupama.hu

Levélcím: 1380 Budapest, Pf. 1049

Szerződéskezelő egység: 570301 - Központi Alkuszi Igazgatóság

Szerződő/Biztosított neve: Vertikál Nonprofit Zrt.

Szerződő/Biztosított székhelye: 8154 Polgárdi, Szabadság út 26.

Szerződő/Biztosított adószáma: 24662837-2-07

Együttbiztosított neve, címe: Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

7030 Paks, Dózsa György u. 55-61.

12503971-2-17

17-09-003973

Biztosított tevékenység: nem veszélyes hulladékok ország területén történő gyűjtése és szállítása

Együttbiztosított kizárólag a felelősségbiztosítás tekintetében

Kockázatviselés kezdete: 2014.11.12. 0,00 óra

Módosítás hatálybalépése: 2020.08.14. 0,00 óra

Biztosítás tartama: határozatlan

Biztosítási időszak: 1 év

Biztosítási évforduló: kockázat kezdete + 1 év

Díjfizetés gyakorisága és módja: negyedévente, átutalással

Kockázatviselés helye: mellékelt telephelyi részletező - az adatközlő szerint

Biztosított tevékenység: hulladéklerakó üzemeltetés és hulladékgyűjtés, hulladékszállítás, válogatás, bálázás, komposztálás,

hulladék átrakó üzemeltetés

Területi hatály:  - vagyonbiztosítások esetében a telephely, mint kockázatviselés helye

 - felelősségbiztosítások esetében Magyarország

A szerződés a következő biztosításokat, záradékokat tartalmazza:

 - Vagyonbiztosítás Általános Szerződési Feltételei (VÁSZF)

 - GB921 jelű ALL RISKS Vagyon- és Üzemszünetbiztosítás feltételei

    - All Risks vagyonbiztosítás Különös Feltételei - Alapbiztosítás

    - Betöréses lopás, rablás és küldöttrablás biztosításának kiegészítô feltételei

      (védelmi előírások: VÉD záradék)

    - GVZ 001. Hosszú távú szerződésre vonatkozó záradék

 - Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei (VF ÁSZF) 

 - Tevékenységi Felelősségbiztosítás különös szerződési feltételei (TVFB)

 - Munkáltatói Felelősségbiztosítás különös szerződési feltételei (MFB)

 - Termékfelelősség-biztosítás kiegészítő szerződési feltételei

 - Környezetszennyezési Felelősségbiztosítás Különös Szerződési feltételei

 - Szolgáltatók Felelősségbiztosításnak Különös Szerződési feltételei

ALL RISKS BIZTOSÍTÁS

Biztosított vagyontárgyak:

Saját tulajdon: Értékelés módja Bizt.ö. (E Ft)

Épületek, építmények új érték 1 816 300

Gépek, berendezések, felszerelések új érték 390 575

Egyéb berendezés (hídmérleg) új érték 8 000

Pénz- és értékkészletek utánp. új érték 1 000

Saját tulajdon összesen: 2 215 875

Idegen tulajdon:

Értékelés módja Bizt.ö. (E Ft)

Építmények (épületek, műtárgyak) új érték 551 500

Gépek, berendezések új érték 652 000

Készlet (új a biztosított telephelyeken tárolt szemét tároló edények) utánp. Új érték 50 000

Idegen tulajdon összesen: 1 253 500

Saját és idegen tulajdon összesen: 3 469 375

VAGYONBIZTOSÍTÁSOK

921/841620982

ÁLTALÁNOS ADATOK
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A gépek új értéken történő biztosítását csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha azok kárkori értéke nem 

haladja meg az új értékhez képest a 20%-os avultatást. Amennyiben azt meghaladja abban az esetben a 

kártérítés alapja a kárkori érték.

Kártérítési sublimitek meghatározott eseményekre: E Ft/kár E Ft/év

Üvegkárokra 500           500                       

Szemét tároló edények 50 000      50 000                  

Betöréses lopás és rablásbiztosítás 50 000      100 000                

Szabadban tárolt vagyontárgyak 50 000      100 000                

Készpénz és küldöttrablás 1 000        1 000                    

Vandalizmus károk * 1 000        1 000                    

Önrészesedés (Ft/kár, levonásos):

 - Üvegkárokra 1,000,-Ft/káresemény

 - Vandalizmus a kár 10%-a de min. 10.000.-Ft

 - Minden más esetben 10,000,-Ft

Éves díj (Ft):

2 602 031

* Vandalizmus

Vandalizmusnak minősül a biztosított vagyontárgyakban okozott szándékos károkozás, rongálás, amennyiben azokat

nem saját alkalmazott követte el. Ha az elkövető személy nem azonosítható, akkor azt kell feltételezni, hogy

a károkozást nem alkalmazott követte el. Kiterjed a fedezet a biztosított építmények külső felületein elhelyezett

szerelvények, tartozékok és díszítőelemek eltulajdonítására, ellopására is. Nem minősül vandalizmus biztosítási 

eseménynek semmiféle esztétikai károsodás (pl. graffiti, elszíneződés, koszolódás, karcolódás).

KOMBINÁLT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

Biztosított kockázatok:

1.  Tevékenységi felelősségbiztosítás

2.  Munkáltatói felelősségbiztosítás

3.  Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

4.  Szolgáltatói felelősségbiztosítás E Ft/kár E Ft/év

Kombinált kártérítési limit: 1.-2.-3.-4.-kockázatokra együttesen 25 000 50 000

Szublimit: Szolgáltatói felelősségbiztosítás 5 000 15 000

Környezetszennyezési felelősségbiztosítás 10 000 50 000

Munkagépek használata, fel- lerakodás záradéka 15 000 20 000

Területi hatály: Magyarország

Önrészesedés (Ft/kár, levonásos): Éves díj (Ft):

 -  a kár 10%-a, de min. 10,000Ft 550 000

mely egyben minimum díj is

Munkagépek használata, fel- lerakodás záradéka

Jelen kiterjesztő záradék alapján:
 - 

3.4. A biztosítási fedezet továbbá nem terjed ki:

a)

b)
 - 

4.3. A biztosítási fedezet továbbá nem terjed ki:

a)

b)
 - 

a)

b)

c)

Önrészesedés (Ft/kár, levonásos):

 -  a kár 10%-a, de min. 50,000Ft

Éves díjak mind összesen (Ft): 3 152 031

GVZ 001. Hosszú távú szerződésre vonatkozó záradék: 10%

Kármentességi kedv.: 15%

Üzletpolitikai kedv.: 0%

Díjfizetés üteme miatti kedv.: 0%

Összesen: 25%

A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki

a mezőgazdasági terményekben, erdőkben, növényi kultúrákban, szilárd vagy nem szilárd burkolatú utakban/járdákban

okozott károkra.

azokra a károkra, és nem fedezi azokat a felelősségi kárigényeket, amelyek por-, azbeszt, egyéb építési hulladék,

törmelék, illetve bármilyen levegőszennyezéssel összefüggésbe hozható.

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK

EGYÉB

daruzási tevényenységre

álló járműre fel-, illetve lerakodás, be- és kirakodás során keletkezett károkra;

a Tevékenységi felelősségbiztosítás különös szerződési feltételei (TVFB) alábbi 3.4. a) és b) pontja törlésre kerül a biztosított tevékenység

esetében

gépjármű – a forgalomban való részvétel nélkül – munkagépként való használata során keletkezett károkra;

álló járműre fel-, illetve lerakodás, be- és kirakodás során keletkezett károkra;

a Szolgáltatók felelősségbiztosításának különös szerződési feltételei alábbi 4.3. a) és b) pontja törlésre kerül a biztosított tevékenység

esetében

gépjármű – a forgalomban való részvétel nélkül – munkagépként való használata során keletkezett károkra;
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MEGELŐLEGEZETT KÁRMENTESSÉGI ENGEDMÉNY

Díjösszesítő:

Éves díj (Ft) Eng.csökk.éves díj (Ft)

Allrisks vagyonbiztosítás 2 602 031 1 951 523

Kombinált Felelősségbiztosítás 550 000 412 500

ÖSSZESEN: 3 152 031 2 364 023

A biztosító adatkezelési nyilvántartási száma: 59292-59318/2012.

Biztosítás közvetítő: Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft

Budapest, 2020.08.17

A kármentesség számítása az adott időszakban fizetett megszolgált díj és az ugyanabban az időszakban bekövetkezett és bejelentett károkra történt

kifizetés, valamint a megképzett függőkár tartalék figyelembevételével történik. A kármentességi engedmény számítása a biztosítási kötvényen szereplő

összes biztosítás figyelembevételével történik (a teljes szerződésre vonatkozik).

Igény esetén a kárkifizetésről a biztosító írásban tájékoztatja a szerződőt és azt a szerződő kifizetési igazolásként elfogadja

A szerződő a biztosítási szerződésben rögzített biztosítási időszakra a szerződés teljes éves díjának a szerződésben meghatározott mértékéig

megelőlegezett kármentességi engedményben részesül. Amennyiben a szerződésre kárigényt jelentenek be és a biztosító a kár tekintetében szolgáltatás

nyújtásra kötelezett, a szerződő vállalja, hogy a kármentességi díjengedményt a biztosítónak egy összegben befizeti, illetve kifejezetten hozzájárul, hogy a

biztosító a díjengedmény összegét a biztosítási szolgáltatási összegből levonja. 

dr. Kálózdi Tamás 
vezérigazgató-helyettes

Alexandre Jeanjean 
vezérigazgató-helyettes
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