SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZTOSÍTÁSAI
A Szegedi Tudományegyetem eddig működő biztosítási csomagjait 2012 évben az új alkusz, a
Pannon-Safe Kft egy auditáció keretében áttekintette. Ennek során megállapítást nyert, hogy a
biztosítás korszerűsítése szükséges, mivel nagyon alacsony volt évek óta a kárkifizetettség. Okokként
felmerült, hogy nem ismert a felhasználók részéről a biztosítás tartalma valamint, hogy nem terjed ki
a régi biztosítás minden területre, ami a SZTE részére szükséges.
Az auditáló cég vizsgálati jelentésében egy közbeszerzési eljárás lefolytatását javasolta,
célkitűzésként megjelölve verseny során a teljeskörűségnek és a díjak csökkentésének elérését.
A létrejött új biztosítási csomag törekvésünknek megfelelően olcsóbb és korszerűbb lett. Az egyetem
tevékenységéhez igazodik, nagy biztonságot jelent minden területen. A kiterjesztett
felelősségbiztosítás gondoskodik az egyetemi dolgozókról és az oktatottakról egyaránt. Mindkét
csoport részére a dologi és személyi károk megtérülését biztosítja.
A biztosítási portfólió:
1. Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (Allianz Hungária Zrt.)
2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról elvei alapján a SZTE
minden erre kötelezett eszközére.
2. Járművek CASCO biztosítása (Groupama Garancia Zrt.)
a. 10 % min. 20.000 Ft levonásos önrészesedés
b. A jelenleg beépített vagyonvédelmi eszközökkel vállalja a biztosító a CASCO
biztosítást
c. Biztosító vállalja hogy a gépjármű 10 éves koráig nem alkalmaz avultatást.
d. ÜVEGTÖRÉS biztosítás
3. Teljeskörű vagyonbiztosítás (Allianz Hungária Zrt.)
a. Elemikárok biztosítása
Önrészesedés: 1.000.000 Ft/kár alatt 20.000 Ft
1 000 000 Ft/kár felett 300.000 Ft
b. Üvegtörés biztosítás
Kártérítési limit: 10 000 000,-Ft/kár/év
Önrészesedés : 0,-Ft
Az üvegtörés biztosításba beletartozik:
• a különleges üvegek
• az üvegházak,
• fóliaházak,
• napkollektorok,
• kopolit üvegek,
• belső üvegek biztosítása.
c. Betöréses lopás rablás biztosítás:
Védelemként a biztosítás egy bezárt lakat vagy zár meglétét elfogadja a Biztosító
minimális mechanikai védelemnek 5,000,-eft./kár/éves limit erejéig.
Különlegesség a lopás biztosítás keretében a biztosítás kiterjed 2.000 eFt/év
200 eFt/kár limittel védelem nélküli és nem zárt helyen tárolt eszközökre,

berendezésekre és készletekre, építményekre, tartozékokra, dolgozói és ellátotti
személyes tárgyakra.
d. Elektronikus berendezések és számítógépek biztosítása
A biztosítás all risk. (ki kell terjednie elemikár, véletlenszerű megsemmisülés,
törés, betöréses lopás kockázatokra)
A tevékenységből kifolyóan a szabad térbe elhelyezett eszközök
eltulajdonítására, rongálására is kiterjed a biztosítás védelme. Ezen védelemnek
megfelelően szublimitált kártérítés 15.000 eFt/kár/év összegben.
A biztosítás keretében meg kell téríteni a lopás, betöréses lopás, rablás esetén
okozott rongálási károkat 1.000 eFt/kár összegig.
A biztosítás kockázatának ki kell, hogy terjedjen mobil használatra.
Biztosítási védelem alá tartoznak a kórházak műszerei, napelemek.
e. Géptörés biztosítás
Biztosított kockázatok: Géptörés, gépbaleset, tűz, robbanás, villámcsapás
fedezet kibővítésével.
Kockázatviselés kiterjed mozgatható és önjáró gépekre, berendezésekre
Kézi szerszámokra
4. Felelősségbiztosítás (Allianz Hungária Zrt.)
A biztosítás nagyon sokrétűen fedezi a felelősségi károkat, kiterjed:
a. általános felelősségbiztosítás,
Limitek:
I. általános limit: 100 MFt/kár és 200 MFt/év
II. úthibák limit 2 MFt/kár/év
III. zöldnövényzet által okozott kár limit 25 MFt/kár/év
IV. bérbeadói limit 50 MFt/kár és 100 MFt/év
V. bérlői felelősség limit 50 MFt/kár és 100 MFt/év
VI. alvállalkozói limit 20 MFt/kár és 50 MFt/év
b. szolgáltatói, tanuló (hallgató) felelősségbiztosítás,
c. munkáltatói felelősségbiztosítás
Limit:
I. általános limit: 20 MFt/kár és 100 MFt/év
II. Önrészesedés: 0 %
d. szakképzést szervezők felelősségbiztosítása
e. kollégium üzemeltetői felelősségbiztosítás
f. rendezvényszervezői felelősségbiztosítás
5. Utas baleset biztosítás (Groupama Garancia Zrt.)
Utas- balesetbiztosítás biztosítások vonatkozásában a külföldi utazások alkalmával
szükséges egyszerűen kezelhető utas-baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás.
Ennek megfelelően az ajánlat tartalmazza az alábbiakat:
o Egészségügyi segítségnyújtásra vonatkozó biztosítást,
o Balesetbiztosítást,
o Poggyász- és úti-okmány biztosítást.

A 200 nap utas-balesetbiztosítás keretet a SZTE lehívásosan kezeli. A külföldre hivatalos útra
utazók a szte@pannonsafe.hu címre bejelentve érhetik el személyes adataik és a
témaszámuk megadásával.
6. Egészségügyi felelősségbiztosítás (Allianz Hungária Zrt.)
A szerződés maradt változatlan tartalommal és díjjal. Ügyintézés menete is megegyezik az
előző időszakéval.
A 2013. január 31-én megtartott tájékoztató írásos anyaga, a kárrendezés menete és a kárbejelentő a
SZTE GMF Szolgáltatás Szervezési Iroda honlapján elérhető. Biztosítja a beszerzett sokrétű biztosítási
csomag megismerését, így elérhető, hogy az érintettek felismerjék a biztosítási eseményeket és azt
az egyablakos bejelentési renden keresztül intézni tudják. Minden biztosítási esemény és kérdés
felmerülése esetén a szte@pannonsafe.hu címre kell írni és a Pannon-Safe alkusz adminisztrációja
intézi az ügyeket.

