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RÉSZ CASCO 

TOTÁL- és LOPÁSKÁRRA! (C1) 

TÁJÉKOZTATÓ AZ OBERLÍZING CSOPORT JÁRMŰFINANSZÍROZÁSÁHOZ 
KAPCSOLÓDÓ BEÉPÍTETT CASCO BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSSAL ÉRINTETT  

NEM FOGYASZTÓI ÜGYFELEINEK  

 

Totálkár biztosítás esetén a Biztosító kockázatviselése kizárólag a gépjármű teljes megsemmisülése, 

vagyis műszaki- illteve gazdasági totálkára, illetve teljes lopás esetén áll fenn! 

Jelen tájékoztató a finanszírozott gépjármű beépített casco biztosításának főbb ismérveinek bemutatása 

érdekében készült.  

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen Tájékoztatónk nem helyettesíti a  

− DLC1 Szárazöldi Fuvareszközök Casco Biztosítása Biztosítási Feltételeket, kizárólag tájékoztatásul 

szolgál! A biztosítási jogviszonyra vonatkozó teljes és részletes szabályozást a fent említett 

szerződési feltételek tartalmazzák, valamint a Lízing szerződés Általános Szerződési Feltételeiben 

meghatározottak, ezért kérjük, hogy szíveskedjen a biztosítási feltételeket alaposan 

áttanulmányozni.  

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 GÉPJÁRMŰVEK KÖRE?  

1. 3,5t össztömeg feletti haszonjárművek  

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 BIZTOSÍTÁS TERÜLETI HATÁLYA  

A casco fedezet külön díj megfizetése nélkül kitejed a földrajzi értelemben vett Európa teljes területére és 

Törökország ázsiai részére. 

MIKOR KEZDŐDIK ÉS MEDDIG TART A BIZTOSÍTÓ KOCKÁZATVISELÉSE?  

Ha üzemeltető a finanszírozási szerződés megkötésével egyidejűleg igényli a beépített casco biztosítási 

szolgáltatást, a kockázatviselés kezdete a finanszírozási szerződés kezdő időpontja, de legkorábban a 

jármű átadás-átvételének időpontja.  
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A jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása esetén a kockázatviselés nem szüneteltethető, és a 

kockázatviselés nem szűnik meg. A kockázatviselés egyéb más esetben sem szüneteltethető.  

A biztosítási szerződés minden esetben megszűnik a finanszírozási szerződés megszűnésének napján.  

Ha a biztosítási szerződés káresemény miatti érdekmúlással szűnik meg, az érdekmúlás napjának azt a 

napot kell tekinteni, amikor az érdekmúlás ténye megállapításra került.  

MIRE TERJED KI A BIZTOSÍTÁSI FEDEZET?  

A biztosított járművet ért fizikai károsodásra, melyet  

− elemi csapás  

− tűz  

− kívülről, váratlanul fellépő erőhatás, baleset  

− rongálás  

okozott.  

A teljes biztosított jármű  

− - ellopása  

− - elrablása  

− - önkényes elvétele..  

Nem minősülnek biztosítási eseménynek, ezért a Biztosító nem nyújt szolgáltatást a biztosítási 

feltételek 4.2 pontjában felsorolt eseményekre.  

A biztosítás kiterjed a járművet munkavégzés közben ért károkra, amennyiben a szabályos munkavégzés 

során a jármű és felépítményének súlya a jármű kerekein keresztül terhelődik talajra.  

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.  

3. Kifejezetten súlyos gondatlanságnak minősül, amennyiben a káresemény fáradtság, vagy 

vezetési idő túllépés miatt következik be.  

Fáradtság vagy vezetési idő túllépés miatt bekövetkező káreseménynél a kifizetésre kerülő 

kárösszeg legalább 10%-kal csökken. 

4. A biztosító mentesül biztosítási feltételekben meghatározott további esetekben is. 

ÖNRÉSZESEDÉS  

A Biztosító a kártérítés összegéből levonja a szerződésben megállapított önrészesedésnek 

megfelelő összeget.   

Határozatlan időtartamú szerződés esetén a biztosítási időszak egy év. A biztosítási időszak kezdete 
(biztosítási évforduló) a biztosítás kockázatviselésének kezdete az időszak vége a naptár szerinti kezdet 
napját megelőző nap. 
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A KÁRRENDEZÉS  

1. A káreseményről a kár bekövetkeztét követő 24 órán belül kell bejelentést tenni a Biztosítónak, 

vagy a kárrendezéssel megbízott alvállalkozójának. A kárbejelentésnek tartalmaznia kell a károsodott jármű 

rendszámát, gyártmányát, a kár bekövetkeztének időpontját, a kár rövid leírását, a károsodott jármű 

fellelhetőségének helyét, a biztosítási kötvényszámot, a kárral kapcsolatban illetékes személy nevét és 

telefonszámát.  

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 

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

Lízing cégcsoportra.  

3. A kár bejelentése a biztosítottnak és a jármű jogszerű használójának egyaránt kötelessége.  
4. A kárbejelentéshez szükséges dokumentumok:  

kitöltött és aláírt kárbejelentő, forgalmi engedély, vezetői engedély.  
kárrendezéshez a Biztosító további, a biztosítási feltételekben részletezett dokumentumok benyújtását 
is kérheti.  

5. A biztosítási összeget 3. személy (beleértve az üzemeltetőt is) javára csak abban az esetben fizeti ki 
közvetlenül a Biztosító, ha a Biztosított/Finanszírozó ilyen tartalmú eredeti meghatalmazását benyújtja.  

6. Használt gépjárművek esetében a szállító által kitöltött állapotfelmérő lapot a biztosító kárrendezéhez 

bekérheti.  

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

TOTÁLKÁR, LOPÁSKÁR  

A Biztosító – az önrészesedés levonásával – a jármű két éves koráig annak új értékét téríti 
meg. Amennyiben a jármű kora a két évet meghaladja, a Biztosító annak a kár időpontjában 

aktuális pótlási értékét téríti meg. 

Totálkár esetén a Biztosító levonja még eladható és meglévő alkatrészek (roncs érték) piaci értékét.  

A Biztosító nem köteles átvenni a sérült járművet (roncsot). 

HELYREÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK  

A biztosítási esemény utáni – biztosító által előzetesen jóváhagyott - szükséges takarítási-, mentési-, 

akadály elhárítási, ártalmatlanítási vagy egyéb költségek, a limit 50%-áig biztosítottnak tekintendők.  

Abban az esetben, ha az adott költség rendkívüli sürgősséggel merül fel akkor a biztosító 3,6Millió HUF 

összegig a biztosító előzetes jóváhagyása nélkül is térülhet. 

KÁRENYHÍTÉS  

Biztosított/üzemeltető köteles a kárt az adott körülmények és lehetőségek, valamint a biztosító által adott 

útmutatások figyelembevételével, a tőle elvárható módon megelőzni, enyhíteni. Ellopott vagy elrabolt 

jármű esetében csak a biztosítóval előzetesen egyeztetett kárenyhítés végezhető.  

ZÁRADÉKOK 

− C1 záradék - Totál és lopáskár casco 
Ezen záradék alkalmazása esetén a biztosítási szerződés kizárólag totálkár vagy teljes lopáskár 
esetében térít!  
A záradék csakis nagyhaszonjárművek esetén választható. 
A záradék alkalmazásakor totálkár esetén a Biztosító – az önrészesedés levonásával – a jármű két éves 
koráig annak új értékét téríti meg. Amennyiben a jármű kora a két évet meghaladja, a Biztosító annak a 
kár időpontjában aktuális pótlási értékét téríti meg. 

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


  
RÉSZ CASCO Ügyfélszolgálat: MIB International Biztosítási Alkusz Zrt. 
TOTÁL- ÉS LOPÁSKÁRRA levelezési cím:     H-1048 Budapest, Homoktövis u. 105. fsz. 
TÁJÉKOZTATÓ 2022.12.01.   4/5 telefonszám:        +36 1 618 3947 e-mail: work@mibinter.eu 

 

− C3 záradék - EURO alapú casco 
Jelen záradék alkalmazásakor a biztosítási összeg (bekerülési érték) EURO pénznemben van megadva 
és nyilvántartva. 
Mind a díjfizetés, mind a kártérítés egyaránt kizárólagosan EURO pénznemben történik. 

PANASZOK KEZELÉSE  

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

Alkusz Zrt. Ügyfélszolgálati Irodájához, vagy a W. Droege Assekuradeur GmbH-hoz, vagy a szerződőköz 

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  

− DLC1 Fuvareszközök Casco Biztosítása 
(SZÁRAZFÖLDI FUVARESZKÖZÖK CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI_20221201) 

Fenti dokumentum megtekinthető a következő honlapon is: https://www.oberbank.hu/lizing-letoltesek. 

Biztosítás/kárrendezés menüpontban. 

 

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.  

 

-------------------------------------------------- 

Üzembentartó aláírása 

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. 

 

-------------------------------------------------- 

Üzembentartó aláírása 

Kifejezetten tudomásul veszem, hogy Totálkár biztosítás esetén a Biztosító kockázatviselése kizárólag a 

gépjármű teljes megsemmisülése, vagyis műszaki- illteve gazdasági totálkára, illetve teljes lopás esetén áll 

fenn! 

 

-------------------------------------------------- 

Üzembentartó aláírása 

 

20…. év. …………..….. hó ……. nap  

 

 

………………………………….……………………………………………. 

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

kapcsolódó üzembentartó aláírása 

 

https://www.oberbank.hu/lizing-letoltesek
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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  

 

Felügyeleti hatóság, engedélyszám és nyilvántartó hatóság: 

Amtsgericht Hamburg: HRB 123845 | Sitz der Gesellschaft: Hamburg | USt-IdNr.: DE 284815449 
Niederlassung Österreich: FN 523052 w 
Geschäftsführer: Volker Nagel, Christoph Schrötter, Marcus Soetbehr, Gabriele Udelhoven 
Erlaubnis als Versicherungsvertreter nach § 34d Abs. 1 GewO | Registrierungsnummer: D-K7Y4-DYC6P-42 
|www.vermittlerregister.info  
Ein Unternehmen der DROEGE Holding GmbH 

 

 

Ügyfélszolgálat elektronikus címe: work@mibinter.eu 

http://www.droege-assekuradeur.de/

