KFCS KÁRRENDEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
GÉPKÁRHOZ
Ügyfelei magasabb szintű kiszolgálása érdekében a Profirent Gépkölcsönző Kft. egy speciális
szolgáltatást hozott létre. A Kockázat Felelősség Csökkentési (KFCS) szolgáltatás az egyedi
azonosítóval rendelkező gépekben/berendezésekben esett kárra nyújt fedezetet külön díj megfizetése
ellenében.
Ha ilyen esemény következik be, a károsult ügyfél csak az önrész mértékét köteles megtéríteni a Profirent
Gépkölcsönző Kft. részére.

Kár észlelése utáni tennivalók
A káreseményt a jelen tájékoztatóban felsoroltak szerint, a KFCS KÁRBEJELENTŐ JEGYZŐKÖNYV
gépkárhoz nyomtatványon a káreseményt követő két munkanapon belül kell bejelenteni a
profirent@profirent.hu e-mail címen.
A kárbejelentésnek tartalmaznia kell a káreset helyét, időpontját, a károsodott vagyontárgyak
megnevezését, a káresemény okát. Meg kell nevezni a kárrendezésben közreműködő személyt, és fel kell
tüntetni elérhetőségét (telefonszámát, e-mail címét).
A beérkezett dokumentumok áttekintését, valamint a károsodott gép/berendezés vizsgálatát követően a
Profirent szerviz írásban nyilatkozik arról, hogy a gép/berendezés javítható-e. Amennyiben nem javítható,
azaz a gép/berendezés totálkáros, a károsult ügyfél a bérbevett vagyontárgy bérleti dokumentációjában
szereplő forgalmi értékének szintén a bérleti dokumentációban feltüntetett mértékét köteles megfizetni.
Amennyiben a gép/berendezés javítható, úgy a károsult a szervizdíj bérleti dokumentációban feltüntetett
mértékét köteles megfizetni.

A kárrendezéshez másolatban beküldendő okmányok
● hatósági intézkedés esetén azok iratai (feljelentés, rendőrségi határozat, stb.)
● továbbá minden olyan dokumentum, ami a kár mértékét és összegszerűségét hitelt érdemlően
bizonyítja

Fontos tudnivalók
● A KFCS csak abban az esetben lép érvénybe, ha a Bérbevevő a bérleti szerződés alapján kiállított
számla teljes összegét már kiegyenlítette.
● A Bérbevevő a gépet / eszközt munkaidőn túl köteles zárt vagy őrzött helyen tárolni.
● Az ömlesztett, egyedi azonosítóval nem rendelkező cikkek nem képezik tárgyát a KFCS-nek.
● A bérbevett gépet/berendezést a jó gazda gondosságával és a használati/gépkezelői utasításban
foglaltaknak megfelelően kell használni.

KFCS KÁRBEJELENTŐ JEGYZŐKÖNYV
Vevőszám:

Bérleti szerződés száma:

Objektumszám*:

Káresemény időpontja:

gépkárhoz

Bérbevevő adatai
Név:
Cím:
Levelezési cím:
Telefonszám:

E-mail:

*Bérleti szerződésen / Átadás-átvételi jegyzőkönyvön szereplő leltári szám

Nyilatkozom, hogy az eszközt a műszaki előírásoknak, a használati utasításban előírtak szerint,
rendeltetésszerűen használtuk, az alább leírt káresemény ezek ellenére az alábbi módon következett be**:

**Hol, hogyan történt a káresemény? Személyi sérülés történt-e? Ki használta a gépet? A telepítést ki végezte?

Bérbevevő részéről hitelesítette
Név:

Aláírás:

Beosztás:
Elérhetőség:
Kelt: __________________________, __________ év ______________________ hónap _____ nap
A bejelentést a csatolt iratokkal együtt az alábbi címre kérjük elektronikus formában elküldeni:
Profirent Gépkölcsönző Kft.
profirent@profirent.hu
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