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VALLALKOZASI SZERZODES

a-tnelr, 1étrejött

egyrészről a

GyÓRI NEMZETI SZÍNHÁZ

Székhely: 9022 Győr, Czuczor G. u. 7.
Adószám: I 5 467 012-2-08
Számlaszám: OTP l 17 37 007 -1, 5 467 01,2
Képviseli: Forgács Péter igazgatő
A továbbiakban Megrendelő

Másrészről a Bachuti Kft.
Székhely: 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 39,
Adószám : I33 64652 -2-08
S zámlaszám: 6 3 200 3 0 8 - I l 0 43 4 43
Képviseli: Szász Tibor űgyvezető
A továbbiakban vállalkozó
(a továbbiakban együttesen, mint

1.1

A szerződés tárgya

1,i.

Felek) között

az alábbi feltételekkel:

és célja:

Vállalkozó jelen szerződéssel vállalja, hogy a Megrendelő által üzemeltetett Győri
Nemzeti Színház előadásaira a megfelelő képzettségűés előadásonként a

Megrendelővel közösen egyeztetettlétszáműnézőtéri és ruhatári személyzetet biztosítja
az I . sz. mellékletben meghatározott feladatok ellátására.

1,.2. A Vállalkozó által jelen

szerződés keretein belül rendelkezésre bocsátott és Megrendelő
által igényelt teljes \étszám legfeljebb 16 fő + egy felsőfokú végzettségűkapcsolaííartÓ,

az alábbi megoszlásban, a tényleges igénybevételmegrendelő ez trányű igényétől és
Vállalkozó felé való jelzésétől ftigg:
7 fő nézőtéri dolgozó
6 fő ruhatári dolgozó

I fő nézőtéri felügyelő
2 fő ruhatári felügyelő

1.3.

Vállalkozó vállalja, hogy a közbeszerzési eljárás során tett ajánlatának megfelelően az
ajánlatában megnevezett személyeken kívül további 3 főt fő- vagy mellékállásban
foglalkoztat, továbbá biztosítja a 16 fő + 1 fő kapcsolattartó rendelkez,ésre áIIását a
Megrendel ő részérejelen szerződésben foglaltak teljes körű e|Iátására.
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A §zerződés órvényessége:

2.1

2.1. Felek jelen szerződést határozott időtartamra kötik, érvényessége:2013. október

1.

-

2015. szeptember 30-ig, vagy nettó 24.990.000.-Ft keretösszeg elérésigtart, Amennyiben

keretösszeg a hatérozott idó \ejárta előtt kimerül,
kimerülésévelmegszűnik,

a

3.1

a

szerződés

a

keretösszeg

Az ellenszolgáltatás összege (vállalkozási díj) és fizetési feltételek

3.1.

6 fő ruhatári

nettó

31 234

Ft/alkalom x

dolgozó: nettó 26 772

Ft/ alkalom*

4 807

Ft/ alkalom*

9 614

Ft/ alkalom*

7 fő nézőtéridolgozó:

I fő nézőtérifelügyelő:
2 fő ruhatári felügyelő:

nettó:
nettó:

Összesen: Nettó: 72 427.-Ft,

Egy fore vonatkozóan:

I főnézőtéri dolgozó:

dolgozó:

1

fő ruhatari

l

fő nézőtérifelügyelő:

1

fő ruhatari felügyelő:

nettó
nettó

nettó:
nettó:

4 462
4 462

4 807
4 807

Ft/alkalom + áfa
Ft/ alkalom + áfa
Ft/ alkalom + áfa
Ft/ alkalom + áfa

Az igénybevételnélegy alkalom 4 őrai igénybevételnek felel meg, az e|őadás előtt 1 őrával

helyszínénmeg kell jelenni, átlagosan egy előadás 3 óra időtartamú (van rövidebb
és adott esetben esetenként valamivel hosszabb is, de egy alkalom számolható el ilyen
esetekben is.) Amennyiben az egy alkalommal való dolgozói igénybevételidőtartama a 6
órát meghaladja, abban az esetben újabb alkalom számolható el dolgozónként.
Az egy dolgozóra és egy alkalomra számolható váIla|kozó díj tartalmazza aYáJ'Ialkoző á|taI
munkáltatóként fizetett összes jarulékot, a dolgozóknak fizetendő órabéreket, a vállalkozói
jutalékot (hasznot). A Vállalkozó á|tal leszámlazott egyösszegű vállalkozási díjat a
mindenkor hatályos Áfa terheli. A Vállalkoző áItaI megajanlott díjak fix arak a szerződés
időtartama alatt.
a munka

3.2.

Az

ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéstkövetően a Vállalkoző áItaI benyújtott szám|a
a\apjánhavonkénti átutalással kerül kiegyenlítésre- a Kbt. 130. § (3) bekezdése szerint a számla kézhezvéteIétőIszámított 30 napon belül. A Vállalkoző az adott havi utolsó
szolgálatot követő 15 napon belül számlát bocsát ki, melyet a Megrendelő átutalással
egyenlíti ki a jelen szerződésben megjelölt bankszámlara. Teljesítési időpontnak mindkét
féI az adott időszalaól kiállított számla megtérítésénekesedékességéttekinti. A szá4nla
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a teljesítéshónapjára hivatkozni kell, A Vállalkozőnak
osztályvezetője
jelenléti ívek alapján, u Y.g::r,a"to marketing_ és szervezési
beltartalmában

szárLlát a
által

ielgazolttelj esítésig azo!ás alapj an kell elkészítenie,
teljesítéseaz adőzás rendjéről
A megkötésre kerülő szerződésb eíI aZ ellenszolgáltatás
bekezdése alapján az Art,36/A, §
szóló 2003. évi XCII. törvény tartilolÁ s rzl
szakaszának hatáIy a alá e sik,
abban az esetben teljesíti, amennYiben
Vállalkozó részéreaMegrendelő a kifizetést csak
(Art. 36/A.§) vagy bemutatja a
szerepel a Köitartozásirentes Adózói Adatbázisban,
nemleges együttes adőigazolását
go-""p"ai
kifizetés időpontjától számított
_lug"9bi
hogY a
szeiződés a!áírásáva| egyidejÚleg vállalja,
Megrendelőnek. Vállalkozó
(HazaíbeszállÍtó esetén,)
köztartozásmentes adatbázisban ,"eiŐÁrurjaváIlaIkozását

"t

a

3.3.

havonkénti szám\a benyújtásával egyidejűleg
részéretÖrténő
írásbeli tqékoztatást adni a szerződéskÖtés Őta
ajanlatkérő
"r;;i;
a teljes kifizetett összeghez hozzáadva az
kifizetések nettó összegérő1 minden esetben
a nyertes ajanlattevŐ- e-mail Útjan teljesítheti
aktuális számlaösszegét. Ezen tájékoztatást
(Megrendelő e_mail címe:
az ajániatkérő éltal Áegadott "_*uil"í*re való átküldéssel.
p.nora@ gyoriszinhaz.hu)

A Vállalkozó köteles 2014.januar

3.4.

1-tő1 a

esetén Vállalkozó jogosult, napi
Megrendelő fizetési teljesítésénekkésedelme
mértékea mindenkori jegybanki alapkamat,
késedelmi kamatot felszámítani, Á"tyn.t

4./ Eryéb szerződéses feltételek
Vállalkozó helyi munkavezetője
A munka nem megfelelő teljesítéseesótén Megrendel ő
kell felvenni,
j ogosult, melyről j egyzőkönyvet

4.1, Az

elvégzett munkákról a

jelenléti_ívet köteles vezetni,
a díj arányos csökkentésére

4,2.MegrendelőkötelesdíjmentesenaVállalkozódolgozóiszámÍratisztálkodásiés
oittlzttidesi lehetőséget biztosítani,

jutott információkat köteles üzleti
fe'adatelvégzése során tudomására
titokként kezelni.

4.3. A vállalko
4.4.

ző

a

éná- a foglalkoztatásra

irányuló

Vállalkozó a nézőtériésruhatári személyzet alkalmazás
nem felel, Az alkalmazott
jogszabátyokat figyelembe_ u.."i, "rért Megrendelő
büntetlen előéletű személYeknek kell
munkavállalóknak a 18. eretevtiút betöltött,
lenniük.

4.5.

is
beleértve az a'ka|mazottait' alvállalkozóit
Vállalkozó felelősséggel tartozik az áLtalakárért, minő az
_ munkavé gzes uoiaZn i ,,r"rrődés te|esítésénekhelyszínén okozott
u neki okozott kaíért,Az erre vonatkozó
áIta|aMegrendelőnek okozott kárért, Áino
i szerződéshez mellékletkéntvalÓ csatolás
felelősségbiztosításiszerződés *a.orutail"i.
aláírásakor átadni. A felelŐsségbiztosítási
végett köteles a Megrendelőnek u rr"r|rődés

biztosító megnevezése:
a
szerződés jeizőszáma és rörvnNyszÁM:
000532587516
i
sIGNAL BIzTőiíió zRT,
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4.6. A

nézőtériés a ruhatári személyzetnek a feladata ellátásakor a MegrendelŐ által
biáosított kitűzővel ellátott alkalomhoz illő munkaruha viselése kötelező, melyet a
Vállalkozó bizto sít. A munkaruhára vonatkozó me grendelői elvárások
ferfiaknál: fekete öltöny, fehér ing, nyakkendő, nőknél: fekete színű koszttim (élre
vasalt nadrággal vagy térdig érő szoknyáva|), fehér blúz.
:

4.7. A

Vállalkozó köteles a nézőtériés ruhatári szemé|yzetet úgy biztosítani, hogy a
dolgozók közül legalább 6 fo állandó legyen, így biztosítva, hogy anézők kiszolgálása
szakszerű és zökkenőmentes legyen. Az eseti helyettesítésről Vállalkozó Megrendelőt
előzőleg tájékoztatva köteles gondoskodni (legkésóbb az eLőadás napján a hivatalos
munkaidő végéig).Helyettesítés, valamint a szemé|yzetből esetleges csere esetén a
Vállalkozó köteles a Megrendelővel egyeztetni, azij személynek is meg kell felelnie az
aj anlattételkor érvényesalkalmassági feltételeknek.

4.8.

A munka-

4.9.

Vállalkozó biáosítja továbbá a munkavégzéshez sziikséges munkaköri orvosi
alkalmassági vizsgálat lebonyolítását és annak költségeit. Munkavégzésre csak az
orvosi alkalmassági vizsgálaton megfelelő eredményt felmutató dolgozót alkalmazhat.

és balesetvédelmi oktatás megtartása, arról jegyzőkönyv felvétele Vállalkozó

feladata.

4.10. A Vállalkozó

köteles kéthetente a tevékenységvégzésesorán szerzett bevétellel
elszámolni (műsorfiizetek díja, ruhatári díj), amely bevétel a Megrendelőt illeti meg.
bevétellel kapcsolatos esetleges hiányért Vállalkozó felel.

5./

Alkalmazandőjog

5.1.

A

és jogviták rendezése

A Felek aszerződést közös megegyezéssel megszüntethetik ahatározott idő lejárta előtt.
A Fél súlyosan szerződésszegő magatartáséra hivatkozva a Feleket azottnali hatályu
felmondási jog illeti meg a határidő lejárta előtt is. Megrendelő jogosult 3-szori Írásban
jelzett minőségi kifogás esetén azonnalihatáIlyal felmondani a szerződést. Az azotnali
hatályu felmondás következményére a felmondás alkalmazása előtt 8 napos határidő

megjelölésével mindkétSzeruődő Fél köteles szerződő partnerét az okot adó magatartás
megsztintetésérevaló írásbeli felszólítással egyidejűleg felhívni. Azonnali hatályu
felmondás csak akkor a|kalmazhatő,ha az arra okot adó magatartás, vagy cselekmény a
megjelölt hataridőn túl is fennáll. Kézbesített felmondás: ha a postai kézbesítésazért
hiúsul meg, mert a címzeht vagy meghata|mazottja új nyilatkozik, hogy a küldeményt
a napján kézbesítettnek kell
nem veszi át, a felmondást a kézbesítésmegkísérlésének
tekinteni. Ha a felmondás ,,nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, akkor aziratot a postai
kézbesítés2. megkísérléséneka napját követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell
tekinteni.

5.2.

Jelen szerződés teljesítésévelkapcsolatos munkák elvégzésesorán a felek kötelesek
tájékoztatni a szerződés tárgyát képező ügyek
együttműködni, egymást kölcsönösen

Vh
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állásáról, egymás haladéktalanul értesíteniaz esetleges akadályoző
valamint vitás kérdéseiket lehetőleg peren kívül rendezni.

tényezől<rő|,

A

Felek a szerződésből eredő vitás kérdéseketelőször megkísérelik egymás között
békés,tárgyalásos úton rendezni, ennek eredménytelensége esetére kikötik a győri

5.3.

székhelyű Bíróság kizárólagos illetékességét.

6.1

A teljesítésérdekében a Felek kötelezettségvállalói,
Kötelezettsé gvállalók

kapcsolattartói:

:

Nemzeti Szittház részéről:Forgács Péter
- Vállalkozó részéről:
Szász Tibor

- Győri

igazgatő
ügyvezető

Kapcsolattartók és elérhetőségek:
- Győri Nemzeti Színházrészéről:

igazgatő

- Markó Angéla ügyvezető
20144I-4900
- Pottyondy Nóra marketing- és szervezési osztályvezető 201359-7366
- Máté Richárd művészeti
201223-356l

-

Vállalkozó részéről:
Szász

titkar

Tibor ügyvezető

201483-4098

7.1 JeIen szerződés tartalma közérdekű adatnak minősül,

8./

kivéve, ami üzleti titoknak minősül.

A Vállalkozó a Kbt. 125.§ (4) bekezdésében foglaltak figyelembe vételévelvállalja, hogy

nem fizet, illetve nem számol el a szerződés teljesítésévelösszefiiggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének a csökkentésére
alkalmasak, továbbá vállalja, hogy a szerződés teljesítésénekaz időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 9.1 pont szerinti felmondási
okokról Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

A

Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, amennyiben a Kbt.
125,§ (5) bekezdésében foglalt bármelyik feltétel bekövetkezik. Ilyen esetekben aYáIlalkoző a
már teljesített szolgáltatás szerződésszeni pénzbeli ellenértékérejogosult.
9.1

10.i Jelen szerződés csak írásban módosítható a Kbt. I32. §-ában foglaltak figyelembe

vételével.

11.

Az

alkalmazott

jog a magyaf Polgari Törvénykönyv (Ptk.), valamint a

hatályos

közbeszerzésekről szóló törvény (201 1. évi CVIII. törvény Kbt.).

l2.1 Amellékletek aszerződés szerves Észétképezik,aszerződés veltik együtt érvényes.

Mellékletek:
1. sz.

melléklet

Ellátandó feladatok

\
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l ^-

\

i

2. sz. melléklet

Előadások megoszlása és várható előadásszám

3. sz.melléklet

Vállalkozó ajánlata

4. sz. melléklet

Felelősségbiztosítási kötvény másolata

A fentiek alapján a szerződő Felek megfelelő felhatalmazással rendelkpző képviselőik útján
jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben megeglezőt, jóváhaglólag 4 (nég) eredeti
példányban írták alá.

Győr, 2}l3.július 23.

EAcFttiTi KFT.

9172 Gvörzámoly, Rákóczi u. 39.
Bank§z: 6320{i308-1 1 043413

§"üV/-

Adószám:

1

3364652"2-ü8

Vállalkozó
Forgács Pétet igazgatő

ál,"hl

d,r/6ö^.l (

Szász Tibor ügyvezető

l*

(*X-

1.sz. melléklet

Ellátandó feladatok

a

és Kisfaludy termi előadásokon

és

Ruhatári dolgozó feladatai a nagszínházi és Kisfaludy-termi előadásokon

és

Nézőtéridolgozó feladatai

nagyszínházi

rendezvényeken
1. Gondoskodik arról, hogy a későn jövők nagytermi előadás esetén a már bennülő közönség
zavarása nélkül kerüljenek helyükre, és a zavaró körülmények kiküszöböléséről, továbbá
biztosítja a nézőt&en az előadás zavartalanságát. Kisfaludy termi előadás esetén az előadás
megkezdése után már nem engedi a terembe a nézőket, az előadás megkezdés éről aportával és
az ügyelővel egyeztet.
2.Biztositja, hogy anézőténe belépőjeggyel vagy igazgatősági belépésiengedéllyel rendelkező
személyeken kívül más ne kerüljön. Ellenőrzi, hogy a belépésiengedéllyel rendelkezők a nekik
kijelölt helyet foglalják el, és intézkedik az önkényes helyfoglalás megszüntetéséről.
3. A közönségnek azigazgatőság által engedélyezett műsorfuzeteket, színlapokat, folyóiratokat
stb. árusítja anézőtéren, az igazgatóság által megállapított arban.
4. A műsorfuzetek, színlapok, folyóiratok, stb. bevételeivel anézőtérifelügyelőnek elszámol.
5, A nézőtéren észlelt rendkívüli körülményekről, illetőleg az általa meg nem oldható
feladatokról jelentést tesz a nézőtérifelügyelőnek (Kisfaludy-termi előadás esetén az
ügyeletesnek).
6. A Kisfaludy teremben tartott előadások esetén a terem bejáratarlál a teljes előadás időtartama
alatt ügyeletet lát el.
7. A szirÁéatermek bejaratánál ellenőrzi, hogy a nézőténeételt, italt a néző ne vihessen be,
lehetősége szerint ellenőrzi, hogy a nézőtéren képi- és/vagy hangfelvételt a néző ne
készíthessen.

rendezvényeken
1. Gondoskodik

-

ruhatárjegy átadásával - a néző ruhatárba beadott kabátjának, valamint
táskáj anak, kalapj anak, stb., megfelelő elhelyezéséről és őrzéséről.
2. Munkahelyének megfelelő időben történő elfoglalása után az aznapi ruhatárjegyeket átveszi

a ruhatárí felügyelőtőI. Az előadás megkezdése után az aznapi ruhatárjegyekkel a ruhatári
felügyelőnek elszámol.

3.

A

ruhatárban észlelt rendkívüli körülményekről, illetőleg
feladatokról jelentést tesz a ruhatári felügyelőnek.

az

általa meg nem oldható

Nézőtérifelügyelő feladatai a nagyszínházi előadásokon és rendezvényeken
l. A nézőtériszeméIyzet munkaidejét beosztja, munkateljesítésénekhelyét kijelöli, irányítja és
ellenőrzi feladat telj esítésüket.
2. Iríézkedika bejárati kapuk kinyitásáról, és a közönség bebocsátásáról, mihelyt az erre
vonatkozó engedélyt az ügyeletes szervezőtől vagy azügyelőtől megkapta.

Ct-/A-)
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hogy anézőténebelépőjeggyel vagy igazgatősági belépésiengedéllyel rendelkező
személyeken tűzoltón kí\.iil más ne keüljön. Ellenőrzi, hogy a belépésiengedéllYel
rendelkezők a nekik kijelölt helyet foglaljak el, és intézkedik az önkényes helyfoglalás

4. Biztosítja,

megsztintetésérő1.

nézőtéri dolgozók a közönségnek csak az igazgatőság által
engedélyezett műsorftizeteket, színlapokat, folyóiratokat stb. arusítsák a nézőtéren, az
ígazgatőság által me gállapított arban.
6. Az igazgatőság által engedélyezett műsorfi,izeteket, színlapokat, folyóiratokat stb.
karbantartja, raktározza és az előadások megkezdése után a nézőtétídolgozókat az eladott
példányszám szerint elszámoltatja. Meghatarozott időközönként a bevételt Postai, illetve banki

5. Felelős

azért, hogy

a

(OTP) úton a szitlháu, illetve a kiadók részérefeladja.
7. Biztosítja a ruhatárra vonatkozó rendelkezések végrehqtásat.
8. Biztosítj a az igazgatóság, illetőleg a rendészeti hatóságok által a nézőtérre kiadOtt kÜlÖn
rendelkezések végrehajtását. Biztosítja, hogy az ügyeletes orvos, tűzolrtő és rendőr a hivatalos
nézőtéri székeken foglalhassa el helyét.

9. Gondoskodik a nézőtét és a színpad közötti vasajtók őrizetétőI és arrÓl, hogy ezeket az
ajtókat kizfuőIag az arra illetékes személyek haszráljak.
10. A nézőtérenészlelt rendkívüli körülményekről, illetőleg az általa meg nem oldható
feladatokról jelentést tesz az ügyeletesnek.
11. Különös gonddal ügyel a protokoll-előadások alkalmával anézőtér rendjére és anézőtéri
dolgozók kifogástalan munkateljesítésére.
12. Ezen feladatait a szervezési vezetővel folyamatosan egyeztetve, annak iránYÍtásával és
ellenőrzése mellett látja el.

Ruhatári felügyelő feladatai a nagyszínházi előadásokon és rendezvényeken
1. Gondoskodik _ ruhatárjegy átadásáva| - a néző ruhatarba beadott kabátjának, valamint

gfelelő elhelye zéséről és őrzéséről.
2. Munkahelyének megfelelő időben történő elfoglalása után az aznapi ruhatárjegYeket
ellenőrzi és kiosztja a ruhatárosok kOzött. Az előadás megkezdése után az aznaPi
ruhatarjegyekkel a ruhatárosokat elszámoltatja. Meghatarozottidőkőzönként a ruhatarjegYekkel

táskáj ának, kalapj anak, stb., me

a szítűán felé el számol.
3. Meghatarozott időközönként
részérefeladja.

a ruhatari bevételt postai, illetve banki (OTP) Úton a szirlhíu,

ruhatárban észlelt rendkívüli körülményekről, illetőleg az áItaila meg nem oldható
feladatokról jelentést tesz a szervezési vezetőnek.
5. Ezen feladatait a szewezési vezetővel folyamatosan egyeztetve, annak iranYÍtásával és

4.

A

ellenőrzése mellett látja el.

2. sz. melléklet

Előadások megoszlása és várható előadásszá m 20l3l2014-es évadban
(10 hónapban)

lAzalehbi előadásszámokkal lehet számolni átlagban minden évadban/

A

munkavégzés időtartama:

előadásonként kb. 4 óra

a

nézőtéri és a ruhatári szemé|yzet munkavégzése

Előadasok megoszlása és a varható előadásszám a2013l2014-es évadban:

Nagyszínpad Kisfaludy
Előadásszám:
1 hónapban játszott átlagos
előadásszám:

150
15

terem

150
15

)
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:rN

S-.---<-Z

KT-

1 . ,t+

1. sz.

l,rll

melléklet

Felolvasó lap
a

Győri Nemzeti Színház nézőtéri és ruhatári személyzet beszerzése tárgyú hirdetmény
nélküli tárgyalásos közbeszerzési elj árásban
Ajánlattevő neve:
Aj ánlattevő székhelye

:

Ajánlattevő a szerződés teljesítésétaz alabbiak szerint vállalja:
7 fő nézőtéri dolgozó: nettó

dolgozó:

6 fő ruhatari

nettó

.

...S1

-?§k....Ft/alkalom

f \y',., í1
...++y....i.| #-. Ft/

I fő nézőtéri felügyelő: nettó;
2 fő nlhatari felügyelő: nettó:

.n
..

t.§Y.

*

alkalom*

... Ftl alkalom*

.§§.'1.h... .Ft/ alkalom*

ü,{*

összesen: Nettó: Y?.*k 23...pt, azaz ,..{."g**&{f.q+ííTö.,írá€j.-.&..{&41

Kelt:
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cégszení aláírás
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stGNAL BlzTosíTÓ
szerződő neve:

slG/00081 31500698
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Bachuti Kft.
9172 Győrzámoly
Rákóczi út 39.

ll ll ll! lll

Bachuti Kft.

Levelezési címzett:

Gyózámoly

Bachuti Kft.

Rákóczi út 39.
9172

9172 Győrzímoly
Ríkoczi út 39.
Módozat: ELIN4ES

Biztosíás kezdete: 20l

1.09. 15.

Nyugat-Dunántuli Ertékesítésilgazgatóság

902l Gyór, Bajcry-Zsilinszky út 18.

Tisaelt Partnerunk!

A

biaosítási évforduló kózeledtével tájékoztatjuk Önt, hogy a társaságunknál kötött EuroMester
Vállalkozói vagyon- és felelósségbiaositási szerződésén a bixosítási összegek nóvelésével az
értókkovetést a biztosítási feltételeknek megfelelően ez évben is elvégezzük. Szerzódésének biztosítási

összegei és díjai a Központi Statisztikai Hivatal áItal kazzétett adatok figyelembevételével és a biztosítási
feltételekkel összhangb an, 2013 .09. l5-i biztosítási évfordulóval módosulnak.
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TELEPHELY(EK) ADATAI

|'o
óó

1. számú telephely
Megnevezése:
Címe:

Büfé, Ruhatár

A teJephelyen végzett fií tevékenység:

Bárok, hasonló vendéglátás

TEAOR besorolása:

,>=

9022 Győr, Czuczot Gergely u. 7.

J_

a

5540

Vaponértékelésmódja
Gépek, berendezések - új értéken

rűaÉsELEMI xÁnor BIzTosíTÁsA

Alapfedezet

kibővített fedezet
Biztosítási összeg

Biztosított vas,,ontárgyak
Gépek, berendezések - saját rulajdon

Készletek, áruk

_

saját tulajdon

Er{orduló

2.610.000

522.000

előtt
Ft
Ft

Értékkövetésl{dorduló után

4,5ao/o

4.50o/o

2.'12'7

.450 Ft

545.,190 Ft

t0.000 Ft

o-

]
I

h=

loldal

nyszám: 00053258751ó
pest,2013.06 l4

BIZToSÍTÁsl xÖrvgNy

B

cn sznnE voNA TKozÓ xo cxÁza

rrrrróssrcrrzrosirÁs
Áltatános felelősségbiztosítás
Eves forgalom: 100.000.000 Ft
kártéritésilimit káronként
káfiéritési limit évente

f,vfortlutó

rox

kírtédté§ilimit
előtt Ertékkövetés EÉorduló után

5.000.000 Ft

5.000,000 Ft
l5.000.000 Ft

l5.000.000 Ft
Az általiinos felelősségbiaosítás kártédtési limitén belül biztosítolt kockázatok:

Munkáltatói felelősségbiztosítás
Alkalmazottak száma: 20 fő
kártédtési limit káronként
kártédtési lirnit él,ente
TerméVSzolgáltatói feIelősségbiztosítás
kártédtési limit káronként
kártédtési limit évente

5.000.000 Ft

5.000.000 Ft

l5.000.000 Ft

1_5.000.000

1.000.000 Ft
3.000.000 Ft

1.000.000 Ft

3.000.000 Ft

Önrész: laok, de minimum 25.000 Ft

Eves díj
Negredéves díjrészlel

Édorduló etőtt
59.654 Ft
1-t.9t4 Ft

Ft

Biztosítási díj

Edorduló utrin
60.103 Ft

l5.026 Ft

A megemelkedett biztosítási Összegeket biztositónk újabb kockázatelbírálás nélkul váltalja, A
biztositiisi évfordulóval a megváltozott biztosítási díjrévletbefizetésétkérjuk öntól,
u, 6riJunt

küldött csekken, vagy a bankszárrrlájáról történő utalásial.
megemelt biztosítási összegek - amennyiben Ón az esedékes díjat befizette _
a biztosítási
évfordulótól lépnek hatályba.
Jelen értesítő levelünk az Űj biztosítási évre vonatkozó lényeges szerződési
adatokat tartalmaz _ az
egYéb, itt nem érintett szerzŐdési szabályok váItozatlanul ha§yása mellett ezért fontos, hogy ezen
értesitéstmegőizze|
AmennYiben vagyontárgyainak értékea jelen levélben megadott értékeknélnagyobb
mértékben
emelkedett vagY egYéb okból változott, úgy a biztositási összegek módositisát
az esetleges
alulbiaosítás elkenilése érdekében Önnek kell tezdeményeznie.

A

2. oldal

yszánl:0005325875l6

a

slGNAL BlzTosÍTÓ

apest, 2013.06.14

Kérjük, el|enőrizze jelen levélben szereplő adatainak helyességét,és ha bármilyen pontatlanságot
tapasztal, jelezze aá levélben a SIGNAL Biztosító Zrt, Űgyfelszolgálat 1l23 Budapest, Alkotás u.
50. címen.

Biaosítási kérdésekben továbbiakban is készséggelállunk rendelkezésére.

Címünk

Számlaszámunk

Adószámunk

.

SIGNAL Biztosító Zrt. 1123 Budapest, Alkotás u.
1500092-na4rcT-00000000

:l

50.

: 10828704-2-44
SZJ 66.03 4a.0, azÁr'R torveny alapján a biztosítás mente§ az adő alől.
Budapest, 2013 06 L4.

Szívélyes üdvözlettel
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Dr.Kálózdi Tamás
Csata Dénes
elnök-vezérigazgatő
v ezéágazgat ó - h e lyet
SIGNAL Biztosító Zrt
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3. oldal

ényszám: 0005325875l6
zal3 06 l4

dapest,

BZToSÍTÁst xÖrvrxy ecnsZERE VONATKOZÓ
KOCKÁZATOK
FELELÓSSEGBIZTOSÍTÁS
Á

ltalános felclősségbiztosítás

Érforduló elótt

kártédtési linrii káron*ent
kártéritésilinrit ér.ente

5_000 000 Ft

El,es forgaloln: t00.000.000 Ft

kárlérítésilimit
Ertékkör,etés Erforduló után
5.000,000 Ft

l5.000 000 Fí

Az áltaIános felelóssegbiztosítás kárrérírési
lirnitcn be|űl biztosított kockázatok.
,\l

l5,000,000 Ft

unkáltatói felelősségbiztosítás

AIkalmazolta]c sáma: Z0 lo
kártédtési lirnit káronként

_j.000 000 Fl

kártéritésili nrit ér,ente

l

Tcrmék/§zolgáltatói felelősségbizíosítá§
kártédtési limit káronként
kártédtésilimit évente

5,000.000 Fr

5.000 000 Ft

1_5.000.000

1.000 000 Ft
3 000.000 Ft

l0o/o, de minimum 25.000 Ft

Él{orrtuló előtt

Eves díj

t.000 000 Ft
3.000.000 Ft

Bizrosítási tlíj

Erforduló után

Ft
l{ 91.1Fr

59,654

Nepedér-es díjrészlet

fi,,T,.,í;§.J}ff.T:,.rJ:i";',1,jJrr,,,,^x:.i,_?:.",,:.,::":I_j,j?|

i#iiffii',rl'"Xilfiryil"'s'k'-

60.103 Ft
15.026 Ft

k:.kTuj.lbirálás né]kűl vállalja A

ll1".1T*"ff3.yri:::xi:::::1.1,::;:;;;:fi.:§;,§::ffJ;,i§ff
uantsiamála.oi,áne"J'"i"'i§

kuldott csekken, vagy a

,

á:',:,i]

J'ill*"*

u"nnyiben Ön az esedekes díjat befizette
- a biztosítási

Jelen értesító levelunk az új biztosítási
évre vonatkozó lényeges szerződési
adatokat tartalmaz
egyéb, itt nenr érintett szei-zódési
- az
szabályok változatlanul hagyása mellett
ezért
fontos, hogy ezen
értesítéstmegőizze|
Amennyiben vagyontárgyainak értéke jelen
a
levélben megadott értékeknélnagyobb
emelkedett vagY egYéb okból változott,
mértékben
úgy a biaosítás] orrr"g"[-;óáositását
az esetleges
alulbiztositás elkerulése érdekébe,

on*t

Ft

kettliezdemJnv.r"i.

], oldal

yszánr: 0005325875l6
st, 20l j 06 14

G)

SIGNAL BlzToSíTÓ

Kérjuk, ellenőrizze jelen levélben szereplő adatainak helyességét, és ha bármilyen pontatlanságot
tapasztal, jelezze azt levélben a SIGNAL Biztositó Zrt.IJgyfelszolgálat 1l23 Budapest, AJkotás u.
50 cimen
Biztosítási kérdésekben továbbiakban is készséggelállunk rendelkezésére.
Cimúnk
Számlaszámunft

:

SIGNAL Biaosító Zrt. 1123 Budapest, A.lkotás u,

50

l500092_1 l04l623_00000000
Adósz,ámunk . |P828704-2-44
Sa 6.03.4O 0, az AFA tőnény alapján a biztositás mentes az adó alól
:I

Budapest, 20l3 06 14

Szivélyes üdvözlettel.
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Dr.Kálózdi Tamás
elnók-vezérigazgató

Csata Dénes
v ezén gazgat ó- hel yet
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