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Káresemény bejelentő

Tisztelt Ügyfelünk!

Beépített Biztosításának kárbejelentését kérjük az alábbi elérhetőségeken tegye meg:

INTEGRÁLT BIZTOSÍTÁS KÁRBEJELENTÉSE A KÁRRENDZŐ FELÉ:
Beépített biztosításának kárbejelentését ’OBER integrált biztosítás kárbejelentés/ kárdátum / rendszám, azonosító szerepelteté-
sével kérjük az alábbi elérhetőségen tegye meg: 

Kárrendező: IOS Hungary Kft. (Székhely: H-1048 Budapest, Sárpatak u. 8.)
On-line kárbejelentés: http://www.ioshungary.hu/ober

E-mail kárbejelentés: kar@ioshungary.hu
Tel: +36-1-273-1920

Biztosító: W. Droege Assekuradeur GmbH, Niederlassung Österreich,

BIZTOSÍTÁSI KÁRBEJELENTÉS AZ OBER LÍZING CSOPORTNAK:
Kérjük az OBER Lízing Csoport felé a finanszírozott eszközön keletkezett kárt az alábbiak szerint jelentse be:

Kérjük a kitöltött és cégszerűen aláírt káresemény bejelentőt, valamint az alábbi szükséges dokumentumok másolataival együtt
szíveskedjék azt az OBER Lízing Csoportnak megküldeni. 

ELÉRHETŐSÉGEINK
E-MAIL TELEFON

biztositas@oberlizing.hu + 36 1 298 28 00
(ügyfélszolgálati idő munkanapokon 9.00-17.00-ig)

Ügyfél neve (Lízingbevevő): 

Kapcsolattartó

Név: Telefon e-mail: 

Kár jellege LOPÁSKÁR TOTÁLKÁR TÖRÉSKÁR EGYÉB: 

Egyéb kár esetén a kár megnevezése: 

A kárt szenvedett gépjármű rendszáma / eszköz egyedi azonosítója: 

Kárrendező biztosító név:

Kárrendezés módja*: CASCO GFB VAGYONBIZTOSÍTÁS 

A kárösszeg felvevője a javítás elvégzésének igazolását követően: JAVÍTÓ (Szakszerviz) ÜGYFÉL

Dátum:_____________________ _________________________________________
Ügyfél (Lízingbevevő) cégszerű aláírása

Üvegkár Töréskár Totálkár Lopáskár

Nem bejelentés 

köteles

 - Amennyiben az Ügyfél magára kéri a meghatalmazást a biztosító álal fizetett 

kárösszeg felvételére

Minden 

esetben 

bejelentés 

köteles

Minden 

esetben 

bejelentés 

köteles

Káresemény jel lege
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Kérjük mellékelje a káresemény bejelentéséhez az alábbi dokumentumok másolatát:

Tájékoztató káreseménnyel összefüggő kárrendezés módjáról

Részkár esetén:
A gépjárművet/ eszközt a lízingszerződés (Általános Szerződési Feltételei) rendelkezésének megfelelően szakszervizben kell javít-
tatni. Amennyiben az Ügyfél az adott szerződéshez kapcsolódóan nem rendelkezik az OBER Lízingcsoport által kiadott állandó 
meghatalmazással, úgy a kárösszeg felvételére jogosító meghatalmazás kiállításának feltétele a fenti táblázatban megadott doku-
mentumok maradéktalan beérkezése az OBER Lízing Csoporthoz.
Az OBER Lízing Csoport a kárösszeg felvételére jogosító meghatalmazást a fenti feltételek teljesülése esetén 2 munkanapon belül 
a káresemény bejelentésekor megjelölt kárösszeg felvevőjének postán megküldi.
Totálkár esetén:
A gépjármű javítására és forgalomba helyezésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az OBER Lízing Csoport az 
Ügyfél (Lízingbevevő/Adós) hitelképességét bevizsgálta, és az Ügyfelet (Lízingbevevőt/Adóst) a szerződésben foglalt kötelezettsé-
gek tekintetében hitelképesnek minősítette. Amennyiben a javításhoz az OBER Lízing Csoport írásban hozzájárult, a kárrendezés 
eljárása megegyezik a részkár esetén leírtakkal. Az Ügyfél (Lízingbevevő/Adós) a szerződésben és a hirdetményben foglalt külön 
eljárási díj fizetési kötelezettségeinek köteles eleget tenni.
Az elszámolás elkészítésének feltétele a fenti táblázatban megadott dokumentumok maradéktalan beérkezése az OBER Lízing 
Csoporthoz.
A Biztosító által fizetett kárösszeg jóváírását követően a fenti feltételek teljesülése esetén 8 munkanapon belül a Finanszírozó 
elszámolást küld az Ügyfél (Lízingbevevő/Adós) részére. A szerződéssel kapcsolatos pénzügyi rendezést az elszámolás tartalmazza.
A teljes tartozás kiegyenlítését követően megküldésre kerül a gépjármű törzskönyve és a korlátozó bejegyzések törléséhez szük-
séges nyilatkozat
Lopáskár esetén:
Az Ügyfél (Lízingbevevő/Adós) a szerződésben és a hirdetményben foglalt külön eljárási díj fizetési kötelezettségeinek köteles 
eleget tenni.
Az elszámolás elkészítésének feltétele a fenti táblázatban megadott dokumentumok maradéktalan beérkezése az OBER Lízing 
Csoporthoz.:
A Biztosító által fizetett kárösszeg jóváírását követően a fenti feltételek teljesülése esetén 8 munkanapon belül a Finanszírozó az 
elszámolást megküldi az Ügyfél (Lízingbevevő/Adós) részére. A szerződéssel kapcsolatos pénzügyi rendezést az elszámolás tartal-
mazza.
A teljes tartozás kiegyenlítését követően megküldésre kerül a szerződés megszűnését igazoló nyilatkozat

Köszönettel

OBER Lízing Csoport

Dokumentum Töréskár Totálkár Lopáskár

Biztosító kárfelvételi  jegyzőkönyv szükséges szükséges

Javítási kalkuláció szükséges

Javítási számla másolat ügyfél nevére Amennyiben az ügyfél magára kéri a meghatalmazást

Kifizetési igazolás Amennyiben az ügyfél magára kéri a meghatalmazást

Szerviz nyilatkozat a javításról Amennyiben az ügyfél magára kéri a meghatalmazást

Biztosítói kárbejelentés szükséges

Feljelentés rendőrségi jegyzőkönyv másolat szükséges

Nyomozást megszüntető határozat másolat szükséges

Forgalomból kivonási határozat szükséges

Kár + roncsérték (egyeszség vagy totálkár esetén) szükséges szükséges

Káresemény jel lege


