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BIZTOSÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ  
rövid távú bérlet és biztosított hosszú távú bérgépek esetén 

Érvényes: 2020.01.01-től visszavonásig 

 
 
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. 
 
Biztosított:   JUNGHEINRICH Hungária Kft. 
Társbiztosított: JUNGHEINRICH Hungária Kft. szolgáltatását 

szerződésszerűen igénybe vevő magyarországi székhellyel 
rendelkező és Magyarországon bejegyzett cég – külön 
bejelentés nélkül – Biztosított tulajdonában lévő targoncák 
aktuális bérlője (a továbbiakban: „Ügyfél”)  

Önrészesedés:  10%, de minimum 100e Ft káreseményenként. 
A módozat neve:  Géptörésbiztosítás, melynek teljes dokumentációja az alábbi 

linken érhető el: 
https://www.jungheinrich.hu/biztos%C3%ADt%C3%A1s-
789724 

 
Az Ügyfél nyilatkozik arról, hogy állandó internet-hozzáféréssel rendelkezik. Az Ügyfél 
kifejezetten kijelenti, hogy a JUNGHEINRICH Hungária Kft. honlapján (www. 
jungheinrich.hu) közzétett Biztosítás menüpont alatt elérhető fenti mellékleteket a 
szerződéskötést megelőzően részleteiben megismerte, ezeket kellő körültekintést és 
mérlegelést követően az Eseti Szerződés részeként elfogadta és az Eseti Szerződést ezek 
ismeretében köti. Az Ügyfél azt is kijelenti, hogy ezen mellékletek vonatkozásában 
kifejezetten ezen tájékoztatási módot választja, és e dokumentumok egyéb módon történő 
átadását, illetve megküldését nem igényli. 
 
 
A bekövetkezett káreseményt az Ügyfél legkésőbb az észlelést követő két napon (48 
óra) belül, írásban (e-mail), jegyzőkönyv formájában köteles bejelenteni a 
JUNGHEINRICH Hungária Kft., és a megbízott alkuszként eljáró Eurorisk Kft. felé: 
 
JUNGHEINRICH Hungária Kft.:  biztositas@jungheinrich.hu 
 
Eurorisk Kft.: Telkes György (+36 30 9844409): 

gyorgy.telkes@eurorisk.hu 
Csortán-Máté Rita:  
rita.csortan-mate@eurorisk.hu 

 
 
A JUNGHEINRICH Hungária Kft. az Ügyfél részére a javítás teljes költségét 
kiszámlázza, melyet az Ügyfél levonás nélkül köteles megfizetni. A kártérítési 
összeget a Biztosító közvetlenül a JUNGHEINRICH Hungária Kft., mint szerződéses 
biztosított részére fizeti meg, melynek Ügyfél részére történő továbbfizetéséről a 
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JUNGHEINRICH Hungária Kft. a fenti számla kiegyenlítését követően haladéktalanul 
intézkedik. 
 
JUNGHEINRICH Hungária Kft. felmondási joga: 
 
Különös tekintettel arra, hogy a Biztosító a JUNGHEINRICH Hungária Kft. által 
fizetendő biztosítási díjat is módosíthatja, a JUNGHEINRICH Hungária Kft. fenntartja 
magának a jogot, hogy az Ügyfél által fizetendő bérleti díj biztosítási 
költségszerkezeti elemét minden naptári év végével felülvizsgálja, és amennyiben 
az Ügyféllel a naptári év december 15. napjáig az esetleges díjkiigazítás tekintetében 
nem születik megállapodás, úgy a JUNGHEINRICH Hungária Kft. számára hátrányos 
jogkövetkezmények nélkül ezen szolgáltatását a naptári év végével felmondja. Ezen 
felmondás a JUNGHEINRICH Hungária Kft. egyéb szolgáltatásait (bérbeadás, full-
service szolgáltatás stb.) nem érinti. 
 

A biztosítási szolgáltatás fentiek szerinti felmondása esetén az Ügyfél köteles a biztosított 
eszköz(ök) tekintetében haladéktalanul teljeskörű géptörés biztosítást kötni és azt az Eseti 
Szerződés hatálya alatt folyamatosan fenntartani, továbbá a biztosítási szerződésben a 
biztosítás kedvezményezettjeként a JUNGHEINRICH Hungária Kft. megjelölni. Az Ügyfél 
a biztosítás megkötésével egyidejűleg köteles a JUNGHEINRICH Hungária Kft. részére 
bemutatni a fentieknek megfelelő biztosítási kötvényt, és a díjfizetési ütemnek megfelelő 
gyakorisággal, illetve a JUNGHEINRICH Hungária Kft. kérésére köteles a fedezetigazolást 
és/vagy a díjfizetés megtörténtét hitelt érdemlően igazolni. 
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