CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
www. pannoniabiztosito.hu

TÁJÉKOZTATÓ A FINANSZÍROZOTT ESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEIRŐL
Jelen tájékoztató a finanszírozott eszköz vagyonbiztosítása főbb ismérveinek bemutatása érdekében készült.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen Tájékoztatónk nem helyettesíti
NV3001 Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételek (ÁVSZF), a
NV3042 Pannónia Géptörésbiztosítás Különös feltételei, és a
NV3051 Pannónia Elektromos Berendezések és Számítógépek Biztosítása feltételekeit, kizárólag tájékoztatásul
szolgál! A biztosítási jogviszonyra vonatkozó teljes és részletes szabályozást a fent említett szerződési feltételek
tartalmazzák, ezért kérjük, hogy tájékoztatónk elolvasását követően, a szerződéskötéskor szíveskedjen a
biztosítási feltételeket alaposan áttanulmányozni.
KIK KÖZÖTT JÖN LÉTRE A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS?
A megkötésre kerülő biztosítási szerződésben a szerződői pozícióban a Finanszírozó cégcsoportnak, az adott finanszírozási, vagy bérbeadási
szolgáltatást nyújtó tagja, vagy az Üzembentartó szerepelnek, azzal a megkötéssel, hogy szabály szerint a biztosítási díjak megfizetésére
vonatkozó kötelezettség az Üzembentartót terheli.
A finanszírozási termékbe integrált biztosítások vonatkozásában, - amikor a biztosítási díj a finanszírozási szerződés kalkulációjában beépítésre
kerül - a Finanszírozó cégcsoportnak, az adott finanszírozási, vagy bérbeadási szolgáltatást nyújtó tagjának közvetlen díjfizetési kötelezettségét
eredményezi a biztosító irányába.
A biztosított - lízing és bérleti szerződés esetében - a Finanszírozó cégcsoportnak, az adott finanszírozási, vagy bérbeadási szolgáltatást nyújtó
tagja, így a biztosító szolgáltatásának az engedményezési joga minden esetben kizárólag Őt illeti meg, így esetenként élve e jogával jogosult
meghatározni, hogy a biztosító ne neki, hanem valamely 3. személy javára teljesítsen.
MI LEHET A BIZTOSÍTHATÓ VAGYONTÁRGYAK KÖRE?
1.

Saját tulajdonú vagyontárgyak (vagyoncsoportok):
a) gépek, műszaki berendezések, felszerelések,
b) elektromos-elektronikus gépek, berendezések, felszerelések,
c) mezőgazdasági gépek, forgalmi engedélyre nem kötelezett járművek, lassújárművek, önjáró gépek, járművek felépítményei.
2.
Idegen tulajdonú vagyontárgyak (vagyoncsoportok):
d) lízingbe, tartós bérletbe, bizományba átvett a 1 a-c pontban felsorolt vagyontárgyak,
e) egyéb jogcímen a szerződő érdekkörébe tartozó vagyontárgyak a biztosítási szerződés szerinti részletezésnek megfelelően.
Az idegen tulajdonú vagyontárgy(ak)nak a biztosítotthoz fűződő érdekét, viszonyát a biztosítottnak igazolnia kell.
3.
Fedezetből kizárt vagyontárgyak
modellek, prototípusok, mobiltelefonok,
pénzbedobó, -kiadó, -váltó automaták tartalmukkal együtt,
vízi-, légi-, vasúti és űrjárművek, mesterséges holdak,
építés, szerelés, vagy bontás alatt álló vagyontárgyak,
gázmotorok, szélerőművek.
MIRE TERJED KI A BIZTOSÍTÁSI FEDEZET?
Minden előre nem látható, véletlen és váratlan kívülről ható esemény, erőhatás által okozott károkra, kivéve az alábbiakat:
1.
amelyeket háborús események okoztak
2.
amelyeket hadi eszközök okoztak
3.
amelyeket katonai/polgári hatóságok rendelkezései okoztak
4.
amelyek felkelés, lázadás, zavargás, fosztogatás, sztrájk miatt, vagy velük bármilyen módon összefüggésben keletkeztek
5.
amelyek elbocsátott munkások, vagy munkahelyi rendzavarásban résztvevők, valamint bármilyen politikai szervezettel kapcsolatban,
illetve annak nevében fellépő személyek miatt, vagy velük (fellépésükkel) összefüggésben keletkeztek
6.
azok a károk, amelyeket közvetlenül, vagy közvetve bármilyen terrorista cselekmény okozott
7.
amelyek a nukleáris energia károsító hatása, vagy sugárzó anyagok bármilyen célú felhasználásával összefüggésben / miatt keletkeztek
8.
bírság, kötbér, késedelmi kamat, vagy egyéb büntető jellegű költségek
9.
pénzügyi veszteségek
10. az információvesztés, vagy azzal összefüggésben keletkező károk
11. adatok, vagy szoftver károsodása, vagy sérülése
12. azok a károk és veszteségek, amelyek a működés, a rendelkezésre állás, a használhatóság mértéke, vagy az adatok, szoftverek ill.
számítógépes programok elérhetőségének csökkenése miatt keletkeztek, továbbá bármiféle üzemszüneti veszteség, amelyet ezek a
károsodások illetve sérülések eredményeznek
13. az elkobzás, rekvirálás, vagy államosítás
14. a csempészet és az illegális kereskedelem
15. csalás, súlyos gondatlanság, szándékosság
16. a biztosítás megkötésekor már meglévő olyan hibák és hiányosságok miatt keletkezett károk, melyekről a biztosított (szerződő) tudott,
vagy tudnia kellett
17. használattal együtt járó kopás, elhasználódás vagy fokozatos állagromlás
18. a mesterséges úton létrehozott földrengések (föld alatti robbantás, stb.) által okozott károk
19. hangrobbanás által okozott károk
20. árvízkárok, amelyek a hullámtérben, vagy a nem mentett árterületen lévő vagyontárgyakban keletkeznek
21. minden olyan kár, amelyet szennyező, vagy azbesztet tartalmazó anyagok kibocsátása, szétszórása, szivárgása, terjedése, vagy kiszökése
okoz, illetve súlyosbít. A talaj, levegő és víz tisztítási költségei minden esetben ki vannak zárva.
22. gépek, berendezések, felszerelések avultságával, azok karbantartásának elmulasztásával, vagy az építési és üzemeltetési szabályok be
nem tartásával keletkezett károk
23. a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás alapján rendezhető károk
24. a karbantartás és szokásos fenntartás költségei
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25. a károsodott vagyontárgy olyan értékcsökkenéséből származó károk, amelyek a további rendeltetésszerű használatot nem befolyásolják
26. a megsemmisült vagyontárgy nem károsodott tartalék alkatrészei, tartozékai eredeti célú felhasználásának meghiúsulása miatt keletkezett
károk;
27. computer vírus által okozott károk;
28. olyan eltűnések, hiányok, vagy egyéb veszteségek, amelyeket leltározás során fedeznek fel, vagy könyvelési hibából származnak;
29. lopáskárok;
30. a biztosított telephelyén kívülről származó közüzemi víz-, gáz-, villamos áram-, vagy üzemanyag-ellátás kimaradása, vagy paramétereinek
megváltozása miatti károk;
A BIZTOSÍTÓ MENTESÜLÉSE
1.
Közlési kötelezettség elmulasztása:
A Szerződő/Biztosított/Üzemeltető a szerződéskötéskor köteles a Biztosítóval a valóságnak megfelelően közölni a biztosítás elvállalása
szempontjából minden olyan lényeges körülményt, amelyre a Biztosító kérdést tett fel és amelyet ismert, vagy ismernie kellett. A közlési
kötelezettség megsértése esetén a Biztosító kárfizetési kötelezettsége nem áll be kivéve, ha Biztosított bizonyítja, hogy az elhallgatott
körülményt a Biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási káresemény bekövetkeztében.
2.
Változás bejelentési kötelezettség elmulasztása:
Szerződő/Biztosított/Üzemeltető haladéktalanul köteles bejelenteni a Biztosítónak, ha a biztosított vagyontárgyakkal összefüggő kockázati
körülményekben (úgymint vagyonértékekben, a betörésvédelmi, ill. a tűzvédelmi helyzetben, a Biztosított vagyontárgy tárolási telephelyét,
vagy az Üzemeltető tevékenységét érintő stb.) változás történt. Amennyiben a kötelezettek nem tesznek eleget fenti változás bejelentési
kötelezettségnek, úgy a Biztosító mentesülhet kártérítési kötelezettsége alól. Kivételt képez, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem
jelentett körülményt a Biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy ha az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében.

3.
Késedelmes kárbejelentés
Amennyiben a Szerződő/biztosított/Üzemeltető a bekövetkezett kárt késedelmesen jelenti be a biztosítónak és e miatt lényeges körülmények
kideríthetetlenné válnak, a biztosító kártérítési kötelezettsége nem áll be.
4.
Jogellenes, szándékos, vagy súlyosan gondatlan károkozás:
A Biztosító mentesül a fizetési kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul a
Biztosított,Üzemeltető illetőleg a szerződő fél, vagy velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk, vagy olyan alkalmazottjuk okozta, akinek e
minőségében munkaköre ellátásával együtt jár a biztosított vagyontárgy kezelése. Jelen mentesülési ok a felelősségi fedezetek esetén nem áll
fenn.
E mentesülés a kárenyhítési kötelezettség elmulasztása esetén is alkalmazást nyer.
BIZTOSÍTÁS TERÜLETI HATÁLYA
A biztosítási szerződés területi hatálya: Magyarország, továbbá Ausztria, Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, és Ukrajna.
Területi hatály korlátozása: építőipari gépek esetében, a területi hatály nem terjed ki Ukrajnára!
A területi hatály kiterjesztése nem vonatkozik az irodai berendezésekre (telefonok, faxok, másolók), orvosi műszerekre, berendezésekre,
számítógépekre és perifériáira.
MIKOR KEZDŐDIK ÉS MEDDIG TART A BIZTOSÍTÓ KOCKÁZATVISELÉSE?
A szerződés határozott és határozatlan időtartamra köthető. A biztosítás kezdete a biztosított vagyontárgy átadás-átvételének időpontja. A
határozott időre kötött szerződések biztosítási évfordulója a biztosítás kockázatviselésének kezdeti időpontja. A határozatlan idejü
szerződések esetében minden év január 1.
A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG
A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgy biztosítási összege a vételi számlán szereplő érték, melyet az adott vagyontárgy műszaki avult
(valóságos) értékének tekintünk. Ezt a tényt a biztosítási kötvényben rögzíteni szükséges.
A káreseményekre kifizetett kártérítési összeg felső határa egy biztosítási időszakon belül a szerződésben feltüntetett biztosítási összeg.
A biztosítási összeg egyben a díjszámítás alapja. A biztosítási összeg a biztosítani kívánt eszköz nettó vételi ára (áfa visszaigénylésre nem
jogosultaknál a bruttó ára).
A BIZTOSÍTÁS DÍJA ÉS DÍJFIZETÉS
1.
2.
3.

4.

A biztosítás díja a biztosított vagyontárgy értéke (biztosítási összege) és a biztosítási díjtétel szorzata.
A biztosítás díját a biztosítási kötvény tartalmazza.
A biztosítás díját a Biztosító szedi be. A Szerződő felek az első díj (díjrészlet) befizetésre vonatkozóan díjhalasztásban állapodtak meg.
A szerződés létrejöttekor esedékes első díjat (díjrészletet) és a folytatólagos díjakat legkésőbb az esedékességtől számított 60. nappal
bezárólag kell megfizetni.
A biztosítás díjfizetési üteme lehet negyedéves, éves vagy a teljes futamidőre szóló egyösszegű.

ÖNRÉSZESEDÉS
A biztosító a kártérítési összeget a biztosítási módozat szerinti önrész levonásával határozza meg.
Amennyiben a szerződésben az önrészesedés külön nem kerül megállapításra, úgy az:
-tűz, elemi kár:
10%, de minimum 50 e Ft,
-lopás:
20%, de minimum 50 e Ft,
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-rongálás, kezelési hiba, gondatlanság:

30%, de minimum 50 e Ft.

A KÁRRENDEZÉS
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Káresemény esetén a kárfelvétel és a tényleges kárrendezés a Biztosító bármely kárrendezésre kijelölt egységénél megtörténhet. Az
esetleges bekövetkező károk rendezésében valamint a mielőbbi kártalanítás lebonyolításában az országot behálózó Dekra Expert
Kárrendezési Iroda működik közre.
A káreseményről a kár bekövetkeztét követő 2 munkanapon belül kell bejelentést tenni a Biztosítónak. A kárbejelentésnek tartalmaznia
kell a károsodott vagyontárgy megnevezését, a kár bekövetkeztének időpontját, a kár rövid leírását, a károsodott vagyontárgy
fellelhetőségének helyét, jelzést, hogy a károsodott eszköz finanszírozója az Ober Pénzügyi Lízing Zrt., a biztosítási kötvényszámot, a
kárral kapcsolatban illetékes személy nevét és telefonszámát.
Kárbejelentési elérhetőségek
Személyesen: ügyfélszolgálati iroda (1033 Budapest, Flórián tér 1. – Flórián Udvar Irodaház „C” épület)
Gépjárműkár esetén önálló kárfelvételi joggal rendelkező szerződéses partnereinknél. A szerződött partnerek listáját megtalálja a
http://www.cigpannonia.hu/karbejelentes/szerzodott-javitok
Telefonon: Call Center + 36 1 5100 100
E-mailen: ugyfelszolgalat@cig.eu
Postai úton: 1518 Budapest, Pf.: 589
A kedvezményezett a Finanszírozó. A kártérítési összeget 3. személy javára csak abban az esetben fizeti ki közvetlenül a Biztosító, ha a
Biztosított/Finanszírozó ilyen tartalmú eredeti meghatalmazását benyújtja.
A biztosítási védelem, azaz kockázat alatt álló vagyontárgyak biztosítási esemény során bekövetkezett káreseményeinek megítélésekor
Biztosító önrészesedésként a megállapodás hatálya alatt megkötésre került vagyonbiztosítási szerződésben foglalt önrészesedést levonja.
A kár bejelentése a vagyontárgy jogszerű használójának kötelessége.
A kártérítés mértékének megállapítása a szabályzatban rögzített elvek alapján történik.

MIT KELL A BIZTOSÍTÓ FELÉ BEJELENTENI
A Szerződő/Biztosított/Üzemeltető adatközlési és változás bejelentési kötelezettsége:
A Biztosított illetőleg az Üzemeltető a szerződés megkötése után, annak tartama alatt bekövetkezett alábbi változásokat 15 napon belül a
Biztosítónak köteles bejelenteni az eredetileg közúti forgalmi rendszámmal nem rendelkező biztosított eszköz:
1.
felépítményének megváltoztatását,
2.
közúti forgalomba helyezését, ill. fogalomból kivonását
3.
finanszírozási szerződésének megszűnését,
4.
üzemeltetője megváltozását,
5.
az üzemeltetési körülmények lényeges megváltozását
6.
lakhely (telephely) levelezési cím változását
7.
az eszköz felszereltségének változását,
8.
az eszköz tulajdonjogának megváltozását (adásvételi, ajándékozási szerződés, illetve egyéb igazolás bemutatásával),
9.
ha az ellopott eszköz a lopáskár megtérítése után megkerült
10. kötvényben megadott telepítési cím megváltozását.
Az eszköz bérbe -, illetve kölcsönadását más személynek vagy társaságnak az átadást megelőzően kell jelenteni.
A Biztosító kötelezettsége nem áll be, amennyiben a
Szerződő/Biztosított illetőleg az Üzemeltető a jelen
szerződésben kikötött bejelentési kötelezettségeket nem
teljesíti vagy jelentős tényeket adatokat, körülményeket
elhallgat, illetőleg nem a valóságnak megfelelően ad elő
és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.
A BIZTOSÍTÁS MEGSZŰNÉSE
1.
2.
3.

Az első illetve a folytatólagos biztosítási díj esedékességétől számított 60. nap elteltével az adott biztosítás megszűnik, ha addig a
hátralékos díjat nem fizették meg, a felek - írásban – díjhalasztásban nem állapodtak meg, illetőleg a Biztosító díjkövetelését bírósági
úton nem érvényesítette.
Megszűnik a biztosított vagyontárgyra a Biztosító kockázatviselése a Szerződő/Biztosított vagy az Üzemeltető érdekmúlásával, illetve ha
a Biztosító a jelen szerződés alapján keletkező kártérítési kötelezettségét maradéktalanul teljesítette.
Az üzemeltető a finanszírozási szerződés szerinti fizetési kötelezettségét előbb teljesítette és a finanszírozási szerződés így megszűnt.

A BIZTOSÍTÓ TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGE
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A biztosító jogosult a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával és szolgáltatásával összefüggően tudomására jutott
személyes, egészségi és üzleti adatok – törvényi előírásoknak megfelelő – kezelésére, őrzésére. A biztosító köteles az adatokat biztosítási
titokként kezelni.
Biztosítási titok minden olyan – államtitoknak nem minősülő –, a biztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó
rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is)
személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.
A biztosítási titok tekintetében a biztosító a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló törvény szerint jár el.
Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha
a biztosító, biztosításközvetítő, illetve a biztosítási szaktanácsadó ügyfele vagy annak törvényes képviselője a kiszolgáltatható biztosítási
titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad,
e törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.
Az ügyfelek adatait a biztosító a biztosítási titok megsértése nélkül – a törvényben meghatározott esetekben - az alábbi helyekre
továbbíthatja többek között: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, nyomozóhatóság és ügyészség, bíróság, bírósági végrehajtó,
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hagyatéki ügyben eljáró közjegyző, adóhatóság, nemzetbiztonsági szolgálat, Gazdasági Versenyhivatal, gyámhatóság, egészségügyi hatóság,
titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ gyűjtésére felhatalmazott szerv, viszontbiztosító, együttbiztosításban részt
vállaló biztosító, állomány-átruházáskor az átvevő biztosító, fióktelep esetében a harmadik országbeli biztosító, biztosításközvetítő,
szaktanácsadó, a biztosító által kiszervezett tevékenységet végző partner.
A szerződésre vonatkozó ajánlat aláírásával a szerződő és biztosított hozzájárulnak, hogy adataikat a biztosító külföldi biztosítóhoz,
külföldi viszontbiztosítóhoz vagy külföldi adatkezelő szervezethez továbbíthassa.
VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK
NV3001 Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételek (ÁVSZF)
NV3042 Pannónia Géptörésbiztosítás Különös feltételei
NV3051 Pannónia Elektromos Berendezések és Számítógépek Biztosítása feltételekei
Fenti dokumentumok megtekinthetők 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 és a szerződés jellemzőire vonatkozóan.
...............................................................
A ..........................számú finanszírozási szerződéshez kapcsolódó üzembentartó aláírása
201.. év. ……….. hó ……. nap

Biztosító: CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
1033 Budapest, Flórián tér 1.
Telefon: 06-40-555-888
Internet cím: www.cigpannonia.hu

Ügyfélszolgálat:

Fogyasztói panaszokkal foglalkozó szerv:
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1013 Budapest, Krisztina körút 39.
Levél cím: 1535 Budapest, 114. Pf. 777
Telefon: 06 1-4899-100
Internet cím: www.pszaf.hu
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