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TÁJÉKOZTATÓ AZ OBER LÍZING CSOPORT ESZKÖZFINANSZÍROZÁSÁHOZ 
KAPCSOLÓDÓ BEÉPÍTETT VAGYONBIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSSAL ÉRINTETT 

NEM FOGYASZTÓ ÜGYFELEINEK  

 

Jelen tájékoztató a finanszírozott eszközök beépített vagyonbiztosításának főbb ismérveinek 

bemutatása érdekében készült.  

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen Tájékoztatónk nem helyettesíti a  

DR20210001 számú Vagyonbiztosítási szabályzat (alapbiztosítás) és 
DR20210001/1 számú Kiegészítő géptörés biztosítás különös szabályzata és 
DR20210001/2 számú Kiegészítő elektromos berendezések és készülékek biztosítás 
különös szabályzata 

KIK KÖZÖTT JÖN LÉTRE A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS?  

A beépített casco biztosítási fedezetet a VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft / Münzgasse 6 / 1030 

Wien Firmensitz: Wien / Handelsgericht Wien / FN 118015b /.  mint vezető biztosító felhatalmazása 

alapján, W. Droege Assekuradeur GmbH Niederlassung Österreich Reisnerstraße 27/Top 4, 1030 Wien 

nyújtja.  

A biztosítás Szerződője és Biztosítottja a Finanszírozó cégcsoportnak az adott finanszírozási, vagy 

bérbeadási szolgáltatást nyújtó tagja.  

Biztosított a biztosítási összeg kifizetését az általa írásban megnevezett személyre engedményezheti.  

MI LEHET A BIZTOSÍTHATÓ GÉPEK, VAGYONTÁRGYAK KÖRE?  

a) gépek, műszaki berendezések, felszerelések,  

b) elektromos-elektronikus gépek, berendezések, felszerelések,  

c) mezőgazdasági gépek, forgalmi engedélyre nem kötelezett járművek, lassújárművek, önjáró gépek, 
járművek felépítményei. 

Biztosított vagyontárgyak a biztosítási szerződésben, annak ajánlatában, adatközlőiben azonosítható 
módon meghatározott, a biztosított tulajdonában levő vagyontárgyak (gépek, berendezések, készülékek). 
Amennyiben egy szerződéstétel alatt több önálló (vagy összetartozó) vagyontárgy összevontan kerül 
biztosításra, a biztosító a vagyontárgyakat úgy tekinti, mintha azokat külön tételekként biztosították volna.  

Csak külön megállapodás esetén tekinthetők biztosított vagyontárgyaknak a gép alapzatok és falazatok, 

VAGYONVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 

Betöréses lopás esetén abban az esetben térít a biztosító, amennyiben a telephely védelmi szintje a 
biztosítási feltételekben előírt minimális mechanikai védelemi szintnek megfelel.  

A fentiekben meghatározott vagyonvédelmi berendezések megléte és megfelelő működtetése 
minden esetben Üzementartó felelőssége! 

MIT KELL A BIZTOSÍTÓ FELÉ BEJELENTENI?  

A Szerződő/Biztosított illetőleg az Üzemeltető a biztosítási szerződés megkötésekor köteles közölni a 

Biztosítóval a kockázat elvállalása szempontjából lényeges információkat. A szerződés megkötése után, 

annak tartama alatt bekövetkezett változásokat 8 napon belül köteles bejelenteni a Biztosítónak minden, 

a biztosítási szerződéssel összefüggő lényeges adat  megváltozását.  

A közlésre vagy a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértése esetén a biztosító 

kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett 

körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási 

esemény bekövetkeztében. 

A Szerződő Fél és a Biztosított illetőleg az Üzemeltető köteles a Biztosítónak 15 napon belül írásban 

bejelenteni a következő adatok és körülmények változását is:  

a. a Biztosítási Szerződés megkötéskor az Ajánlaton/adatközlőn írásban közölt adatok és körülmények;  
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b. a díjszámítás alapját képező adatok;  

c. a kockázatviselési helyen végzett tevékenység jellege;  

d. új alaptevékenységet folytató üzem vagy létesítmény üzembe helyezése, új gyártási ág, technológia 

bevezetése;  

e. a telephely megváltoztatása, áthelyezése;  

f. épületszerkezet, üzem, műhely átalakítása, technológia módosítása;  

g. a kármegelőzés vagy kárelhárítás rendszerének módosulása;  

h. új üzem, telep létesítése, új vagyontárgy beszerzése;  

i. az üzemek, berendezések legalább 3 havi időtartamra történő, nem idényszerű leállítása (átmeneti 

szüneteltetése), vagy a termelésből való végleges kivonása;  

j. az üzemek, telepek, vagyontárgyak átadása vagy bérbeadása;  

k. a Biztosított vagyontárgyakat terhelő bármilyen zálogjog keletkezése, a jogosult pontos megjelölésével;  

l. a Biztosított vagyont érintő csődeljárás vagy felszámolás megindítása;  

m. a Biztosított vagyontárgyakra vonatkozó, további biztosítási szerződés megkötése. 

A BIZTOSÍTÁS TERÜLETI HATÁLYA  

A biztosítási szerződés területi hatálya: Magyarország. 

MIKOR KEZDŐDIK ÉS MEDDIG TART A BIZTOSÍTÓ KOCKÁZATVISELÉSE?  

Ha Üzemeltető a finanszírozási szerződés megkötésével egyidejűleg igényli a beépített biztosítási 
szolgáltatást, a kockázatviselés kezdete a finanszírozási szerződés kezdő időpontja, de legkorábban a 
biztosított eszköz átadás-átvételének időpontja. 

A biztosítási szerződés kockázatviselésének vége megegyezik a finanszírozási szerződésben 
meghatározott futamidő vége dátummal, de a biztosítási szerződés megszűnik a finanszírozási 
szerződés tényleges lezárásának napján, amennyiben az korábbi időpontra esik. 

A kockázatviselés helye a biztosított vagyontárgyaknak a biztosítási adatközlőn megjelölt üzemhelye, 
önjáró (hordozható) gépek, berendezések, készülékek esetén a megjelölt területi hatályon belüli 
üzemhelyek.  

A biztosító kockázatviselése az üzemhelyen üzemkész állapotban felállított (üzemelő vagy munkaszünet 
miatt leállított) biztosított vagyontárgyakra terjed ki. Üzemkész állapotban felállított egy vagyontárgy, ha 
az a kipróbálás és a próbaüzem befejezése után a normál üzemelésre készen áll. Hatósági vizsgára 
kötelezett vagyontárgyak esetén ez az időpont a hatósági engedély kiadásának napja.  

A biztosító kockázatviselése kiterjed a vagyontárgyak:  
a) karbantartásának, átvizsgálásának, tisztításának és üzemhelyen belüli áthelyezésének (kivéve 
szállítás) időtartamára,  
b) valamely biztosítási esemény miatt szükséges leállításának, szét és összeszerelésének valamint 
javításának időtartamára, kivéve az esetleges szállítás időtartamára (szállítás: a rakodás megkezdésétől 
a rendeltetési helyen történő lerakodás befejezéséig terjedő időtartam) 

MIRE TERJED KI A BIZTOSÍTÁSI FEDEZET?  

A biztosító kockázatviselésének tartama alatt bekövetkező a biztosított vagyontárgyaknak a következő 
okok miatti károsodása:  

a) öntvény- vagy anyaghiba;  
b) tervezési, gyártási vagy kivitelezési hiba;  
c) hibás elhelyezés vagy telepítés, hibás beállítás vagy beszabályozás;  
d) rázkódás, rezonancia, alkatrészek kilazulása;  
e) olajozás, kenés kimaradása, kazánokban fellépő vízhiány;  
f) túlhevülés, kivéve: a hőnek, lángnak rendeltetésszerűen kitett berendezések, alkatrészek károsodását;  
g) fizikai robbanás, repedés (a centrifugális erő okozta kivételével);  
h) elektromos energia közvetlen hatásai, mint rövidzárlat, földzárlat, átívelés, átütés, áramerősség túlzott 
megnövekedése, még akkor is, ha ezek szigetelési hiba, túlfeszültség miatt következtek be;  
i) külső események mechanikus hatásai (pl. leesés, lökés, ütközés, idegen tárgyak akadályozása);  
j) kezelési hiba, a gyakorlat hiánya, gondatlanság, kivéve a jogellenesen szándékos vagy súlyosan 
gondatlan károkozást.  
k.) tűz-, és elemi károk 
l.) betöréses lopás A betöréses lopás esetén abban az esetben térít a biztosító, amennyiben a telephely 

védelmi szintje minimális mechanikai védelemi szintnek megfelel. 
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Biztosítási esemény továbbá minden olyan előre nem látható, véletlen és váratlan esemény, amely nem 
szerepel a Biztosítási feltértelek kizárások felsorolásában, vagy a Biztosítási feltértelekben nevesített 
kivételek között illetve a biztosítási szerződés szerinti kiegészítő feltételekben valamint záradékokban, és 
amelyek következtében a biztosított vagyontárgyakban olyan mértékű károsodás – dologi kár – keletkezik, 
amely szükségessé teszi azok javítását, helyreállítását illetve pótlását. 

A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki  üzemszüneti és forgalomkiesési károk 
megtérítésére.  

Biztosítási összeg:  

A biztosított vagyontárgy biztosítási összege a vételi számlán szereplő érték, melyet az adott vagyontárgy 
műszaki avult (valóságos) értékének tekintünk. 
Ezen értékelési mód szerint biztosított vagyontárgyak kártérítése az alábbiak szerint történik: 
a.) Javítással helyreállítható, ill. részkárok esetén a teljes javítási költség térül, legfeljebb a vagyontárgy 

műszaki avult értékének (biztosítási összegének) mértékéig. 
b.) Ha a biztosított vagyontárgy teljesen megsemmisül, vagy olyan mértékben sérül, hogy a helyreállítás 

műszakilag nem lehetséges vagy gazdasági számítással alátámasztva nem indokolt (totálkár) a 
vagyontárgy műszaki avult értékének (biztosítási összege) térül meg. 

A fentiek szerint megállapított kártérítésből a Biztosító minden esetben levonja a hasznosítható 
maradványok értékét. 
Műszaki avult (valóságos) érték meghatározása: a műszaki avulás mértékével csökkentett új állapotban 
történő beszerzési értéke, a vételi számlán szereplő érték. 
Műszaki avulás (elhasználódás) mértékének megállapítása - többek között- a következő főbb vizsgálati 
szempontok alapján történik: kor, műszaki állapot, üzemelési idő, karbantartás színvonala, üzemelési 
körülmények, folyamatos vagy időszakos használat, a vagyontárgy és alkatrész utánpótlási lehetősége. 
Tárgyi eszközök részleges kára esetén a Biztosító a javítás vagy helyreállítás költségeit téríti meg. 
Részleges kár esetén a Biztosító megtéríti a károsodott berendezés, eszköz eredeti, üzemképes állapotba 
történő helyreállításához szükséges költségeket, a javításhoz szükséges, illetőleg azzal kapcsolatban 
felmerülő szét- és újra összeszerelési költségeket, az átlagos szállítási költséget a szervizig és vissza, 
ide nem értve a vámokat és illetékeket. 

A BIZTOSÍTÓ MENTESÜLÉSE  

1. Késedelmes kárbejelentés  

Amennyiben  Szerződő, a Biztosított, Üzemeltető a biztosítási esemény bekövetkezését a 

szerződésben megállapított határidőben a Biztosítónak nem jelenti be, a szükséges 

felvilágosítást nem adja meg, vagy a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését nem teszi lehetővé, 

és emiatt a Biztosító kötelezettsége szempontjából lényeges körülmény kideríthetetlenné válik, a 

biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól.  

2. Jogellenes, szándékos, vagy súlyosan gondatlan károkozás:  

A Biztosító mentesül a fizetési kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt a Szerződő, 

a Biztosított, az Üzemeltető vagy azok közeli hozzátartozója, illetve ezek bármelyikének 

tulajdonosa, tagja, alkalmazottja, vezető tisztségviselője vagy megbízottja szándékosan, vagy 

súlyosan gondatlanul okozta.  

ÖNRÉSZESEDÉS  

A Biztosító a kártérítés összegéből levonja a szerződésben megállapított önrészesedésnek 
megfelelő összeget.  

- Tűz, -és elemi károk, betöréses-lopás kockázatok esetén 10%, de minimum 50.000 Ft/kár, 
- Minden egyéb (pl.: rongálás, kezelési hiba, gondatlanság) kockázatok esetén 20%, de minimum 

50.000 Ft/kár, 
- Egyéb záradék alkalmazása esetén a záradékban foglaltak szerint. 

A KÁRRENDEZÉS  

1. A biztosítottnak (szerződőnek) vagy az eszköz jogszerű üzembentartójának a biztosítási eseményt 

bekövetkezése után haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 2 munkanapon belül be 

kell jelentenie BIztosítónak, a szükséges felvilágosításokat meg kell adnia, és lehetővé kell tennie a 

bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. Ha ezek elmulasztása miatt lényeges 

körülmények kideríthetetlenné válnak, a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be. Lényeges 

körülmények: a kártérítés jogalapja, a káresemény bekövetkezésének időpontja, a kár helyszíne, a 
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kár összege.  

Elérhetőségek kárbejelentéshez:   

− Cégnév: IOS Hungary Kft. (Székhely: H-1048 Budapest, Sárpatak u. 8.) 

− On-line kárbejelentés:  www.ioshungary.hu/ober 

− E-mail kárbejelentés:  kar@ioshungary.hu 

− Tel:    +36-1-273-1920  Fax:          +36-1-273-1921 

Fontos, hogy kárbejelentésnél ill. információkérésnél mindig történjen hivatkozás az Ober 

Lízing cégcsoportra.  

2. Üzembentartónak tőle telhetően gondoskodnia kell a további kár elhárításáról és enyhítéséről, mely 
intézkedések során követnie kell a biztosító útmutatásait, előírásait, kivéve ha a biztosító mulasztása 
miatt ezek nem voltak beszerezhetők.  

3. A biztosítási esemény bekövetkezése után a biztosított vagyontárgy állapotán a kárfelvételi eljárás 
megindulásáig, de legkésőbb a bejelentéstől számított 5 napig kizárólag a kárenyhítéshez szükséges 
mértékig szabad változtatni. Amennyiben a megengedettnél nagyobb mérvű változtatások 
következtében a biztosító számára fizetési kötelezettségének elbírálása szempontjából lényeges 
körülmények tisztázása lehetetlenné válik, szolgáltatási kötelezettsége nem áll be.  

4. Ha a biztosító részéről a bejelentés kézhezvételétől számított 5 napon belül nem történik meg a kár 
megszemlézése, akkor intézkedhet a javításról vagy a megsérült vagyontárgy helyreállításáról. A 
javításnál fel nem használt, illetve kiselejtezett alkatrészeket, berendezéseket stb. azonban további 
30 napig változatlan állapotban meg kell őrizni. A tárolás többletköltségei a biztosítót terhelik.  

5. A kár bejelentése a biztosítottnak és biztosított eszköz jogszerű használójának egyaránt kötelessége. 

6. A kárbejelentést követő fedezetellenőrzés után Biztosító szükség szerint megrendeli a kárszakértői 
véleményezést. A kárszakértői vélemény határozza meg a kárkifizetést. 

7. A keletkezett kár összegszerűségét hitelt érdemlően bizonyító terveket, számlákat, nyilvántartó 
kartonokat, leltáríveket, költségszámításokat és egyéb bizonylatokat, továbbá az esetleges hatósági 
vizsgálatok határozatait, a káreseménnyel kapcsolatos peres eljárás esetén a bíróság jogerős 
határozatát a biztosító eljáró szakemberének vagy megbízottjának rendelkezésére kell bocsátania.  

8. A kárrendezéshez a Biztosító további, a biztosítási feltételekben részletezett dokumentumok 
benyújtását is kérheti. 

9. A kártérítési összeget 3. személy javára csak abban az esetben fizeti ki közvetlenül a Biztosító, ha a 
Biztosított/Finanszírozó ilyen tartalmú eredeti meghatalmazását benyújtja. 

10. A biztosító szolgáltatási (kártérítési) kötelezettségének felső határát a biztosítási összeg képezi. 

11. A biztosító az egy káreseménnyel kapcsolatban megállapított kártérítési összeget minden esetben 
csökkenti: a) a szerződés szerinti önrészesedés összegével; b) az értéket képviselő maradványok 
értékével; c) azon összegekkel, amelyek a biztosított részére harmadik személy bármilyen jogcímen 
eszközölt kifizetései alapján megtérülnek. 

12. A károkkal kapcsolatos kárigények elévülési ideje a kár bekövetkeztétől számított 2 év. 

HELYREÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK  

A Biztosító – a biztosítási összegen belül a teljes biztosítási összeg 20%-ig – megtéríti a biztosítási 
fedezetbe vont káresemények folytán a biztosított vagyontárgyakkal kapcsolatosan ténylegesen 
felmerült, indokolt és igazolható költségeket, a következők szerint: 

a) a biztosítási eseményekkel kapcsolatos – a Biztosítottat terhelő – romeltakarítás költségeit, 

b) a károk súlyosbodásának megakadályozását vagy hatásai enyhítését szolgáló intézkedések 
következtében felmerült költségeket, amelyek a károsodott vagyontárgy elszállításával, a 
megmentett vagyon biztonságát szolgáló intézkedésekkel kapcsolatban merültek fel, 

c) a kár megállapítására és rendezésére vonatkozó vizsgálati (laboratóriumi), valamint esetleges 
ténymegállapítási költségeket, ha a vizsgálat a Biztosító előzetes hozzájárulásával történt, 

d) a helyreállítással (nem utánpótlással) kapcsolatos szakértői költségeket, 

e) a kárenyhítés körébe eső indokolt költségeket a Biztosító akkor is megtéríti, ha azok nem 
vezettek eredményre. 

http://www.ioshungary.hu/ober
mailto:kar@ioshungary.hu
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KÁRENYHÍTÉS 

Az Üzemeltető a már bekövetkezett biztosítási eseménnyel összefüggésben köteles a kárt tőle telhetően 
enyhíteni és a biztosított vagyontárgy állapotában a biztosítási szerződési feltétel szerint megállapított 
határidőn belül csak annyiban változtathat, amennyiben ez a kárenyhítéshez szükséges. 

PANASZOK KEZELÉSE  

Panasz esetén első fokon a biztosítóhoz, vagy a Biztosító megbízásából eljáró MIB International 

Biztosítási Alkusz Zrt. ügyfélszolgálatához, vagy a W. Droege Assekuradeur GmbH-hoz, vagy a 

szerződőhöz fordulhat. 

A jelen biztosítási szerződésből származó valamennyi perre a magyar jogot kell alkalmazni. A 

biztosítással kapcsolatos közjogi kérdésekre az osztrák jog hatálya terjed ki. 

Tájékoztatjuk, hogy a biztosító és a szerződő kikötötte a Handelsgericht melletti választott bíróság 

illetékességét, azzal, hogy mindez nem akadályozza, hogy a felek a jogszabályokban meghatározott 

bíróságokhoz forduljanak. 

VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK  

DR20210001 számú Vagyonbiztosítási szabályzat (alapbiztosítás) és 
DR20210001/1 számú Kiegészítő géptörés biztosítás különös szabályzata és 
DR20210001/2 számú Kiegészítő elektromos berendezések és készülékek biztosítás 
különös szabályzata 

Fenti dokumentum megtekinthető a következő honlapon is: www.oberlizing.hu.  

 

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozattal együtt aláírt biztosítási termékre vonatkozó ajánlatot aláírása előtt 

megismertem, és átvettem az egyéb dokumentumokat, melyek tájékoztatást adnak a biztosítóra a 

biztosításközvetítőre és a szerződés jellemzőire vonatkozóan.  

Kifejezetten tudomásul veszem, hogy a biztosítási szerződésnek sem szerződője, sem biztosítottja nem 

vagyok, továbbá a biztosítási szerződés alapján bármilyen igényt kizárólag a szerződő kifejezett 

felhatalmazása esetén vagyok jogosult érvényesíteni. 

 

20.. év. …………..….. hó ……. nap  

 

 

 

………………………………….……………………………………………. 

A .................................... számú finanszírozási szerződéshez 

kapcsolódó üzembentartó aláírása 

Biztosító:  

VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft / Münzgasse 6 / 1030 Wien Firmensitz: Wien / Handelsgericht Wien 

/ FN 118015b /.  mint vezető biztosító felhatalmazása alapján,  

W. Droege Assekuradeur GmbH Niederlassung Österreich Reisnerstraße 27/Top 4, 1030 Wien nyújtja 

 www.droege-assekuradeur.de  
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