Biztosítási tájékoztató
rövid távú bérlet és biztosított hosszú távú bérgépek esetén
A Jungheinrich Hungária Kft. bérgép biztosításába a bérleti időtartam idejére fedezetbe
vonásra kerül minden rövid távú bérgép, illetve a felek külön megállapodása alapján a
hosszú távú bérgépek is.
Kötvényszám:
Önrészesedés:
A módozat neve:

324870968
10%, de minimum 100e Ft káreseményenként.
Gépek, berendezések összevont vagyonbiztosítása (GÖB)

A GÖB olyan vagyonbiztosítás, ami a munkavégzés során előforduló károkra is kiterjed.
Jellemzően fedezetben vannak az alábbi események (nem teljes felsorolás):
- anyaghiba, kivitelezési hiba
- hibás beállítás
- rossz elhelyezés, telepítés
- leesés, ütközés, külső mechanikai hatás
- kenés kimaradása
- elektromos energia közvetlen hatása (korlátozásokkal)
- dolgozói, kezelői hiba (kivéve a kezelési szabályok szándékos megszegése)
A standard kizárások (nem teljes felsorolás)
- normál elhasználódás
- próbaüzem
- telephelyen kívüli szállítás
- kopó, sűrűn cserélendő alkatrészek, szerszámok, gumiabroncsok baleset nélküli
önálló kárai
- védelmi berendezések önálló kára
- műszaki meghibásodás
Káresemények kezelése:
Az bekövetkezett káreseményt legkésőbb az észlelést követő két napon belül, írásban
(e-mail), jegyzőkönyv formájában kötelesek bejelenteni a Jungheinrich Kft., és a
megbízott alkuszként eljáró Eurorisk Kft. felé:
Jungheinrich Hungária Kft.:
Eurorisk Kft.:

biztositas@jungheinrich.hu

Telkes György; +36 30 9844409; gyorgy.telkes@eurorisk.hu
Csortán-Máté Rita; rita.csortan-mate@eurorisk.hu

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a káresemény pontos leírását
- a káresemény időpontját és helyét
- a károsodott vagyontárgy megnevezését, egyedi azonosítóját
- a károsodás becsült mértékét
- a kárrendezésben (szemle) közreműködő kapcsolattartó személy elérhetőségeit
- a kárszemle helyét (ha eltér a bekövetkezés helyétől)
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-

a kárbejelentésig megtett intézkedések leírását
minden egyéb olyan lényeges tényt és körülményt, amely az igény jogalapjának és
összegszerűségének elbíráláshoz szükséges.

A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a káreseményt és a kárt jól bemutató fényképeket:
- helyszínről
- károsodott gépről (külön kép, melyen a szériaszám látható, ill. külön kép az
üzemóra számlálóról)
- károsodott alkatrészről.
A kárrendezés során a Biztosító rendelkezésére kell bocsátani mindazokat az iratokat,
amelyek a biztosítási esemény elbírálásához szükségek, különösen az alábbiakat:
- tűz, robbanás esetén a tűzvédelmi hatósági igazolást
- vagyon elleni bűncselekmény esetén a rendőrségi feljelentést, és a nyomozás
kimeneteléről szóló határozatot
- ha más hatósági eljárás is volt, a kiadott igazolást vagy határozatot
- a Biztosító által szükségesnek tartott és írásban kért egyéb okmányt
A Biztosító által kért alábbi dokumentumokat a Jungheinrich Kft. bocsátja Biztosító
rendelkezésére:
- szakvélemény a kár okáról, és a javíthatóságról
- jogalap megléte esetén részletes javítási árajánlat
- tárgyi eszköz nyilvántartó lap, beszerzési számla másolata
- utolsó karbantartásokat igazoló dokumentumok
Minden egyéb, a Biztosító által kért dokumentum rendelkezésre bocsátása az Önök
feladata.
Tűz, robbanás, illetve betöréses lopás esetén Önök kötelesek az érintett hatóságok felé
haladéktalanul bejelentést tenni. A bejelentés feltétele a kártérítésnek.
A káresemény bekövetkezése után a vagyontárgy állapotában, a kár helyszínén, a
Biztosító kárfelmérésének megkezdéséig, de legkésőbb a kárbejelentés Biztosítóhoz való
beérkezésétől számított 5. munkanap 24 óráig csak olyan mértékbe változtathat,
amennyire az a közvetlen kárenyhítéshez szükséges.
Ha a Biztosító a káreseményről készült jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 5
munkanapon belül szemlét nem tart, Jungheinrich Hungária Kft. intézkedik a károsodott
vagyontárgy helyreállításáról. Az 5 munkanapon belül el nem végzett szemle nem
mentesíti a Biztosítót a kárkifizetés alól. Ez esetben a kiszerelt, valamint kicserélésre került
alkatrészeket, egyéb károsodott vagyontárgyakat további 30 napig meg kell őrizni.
A Jungheinrich Önök részére a javítás teljes költségét kiszámlázza, melyet
kötelesek megfizetni. A kártérítési összeg megfizetése a Biztosító teljesítése után
történik.
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