KFCS KÁRRENDEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
BETÖRÉSES LOPÁSBÓL, RABLÁSBÓL SZÁRMAZÓ KÁRHOZ
Ügyfelei magasabb szintű kiszolgálása érdekében a Profirent Gépkölcsönző Kft. egy speciális
szolgáltatást hozott létre a GrECo JLT Hungary Kft-vel közösen. A Kockázat Felelősség
Csökkentési (KFCS) szolgáltatás az egyedi azonosítóval rendelkező gépek/berendezések
betöréses lopásból, rablásból származó eltulajdonítására nyújt fedezetet külön díj megfizetése
ellenében.
Ha ilyen esemény következik be, a károsult ügyfél csak az önrészt köteles megtéríteni a Profirent
Gépkölcsönző Kft. részére, mely a bérbevett vagyontárgy bérleti dokumentációjában szereplő
forgalmi értékének szintén a bérleti dokumentációban feltüntetett mértéke.
Betöréses lopás fogalma
● az elkövető lezárt helyiségbe dolog elleni erőszakkal (nyílászárók be- vagy feltörésével, fal,
födém vagy tető kibontásával, ill. ezekhez hasonló módon) betört, behatolt, és onnan a
kártérítésre jogosult eszközt vagyontárgyat eltulajdonította;
● az elkövető a lezárt helyiség ajtaját hamis vagy jogellenesen birtokba vett kulcs
használatával, vagy a zárak felnyitására alkalmas idegen eszközzel nyitotta ki, és onnan a
kártérítésre jogosultvagyontárgyat eltulajdonította.
Rablás fogalma
● az elkövető a telephelyen a kártérítésre jogosult vagyontárgyak jogtalan eltulajdonítása
végett erőszakot, élet vagy testi épség ellen közvetlen fenyegetést alkalmazott, ill. az
alkalmazottat erőszakkal öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezte.
Kizárások, nem kártérítésre jogosult eszköz események
● a szabadban tárolt tárgyak nem jogosultak kártérítésre betöréses lopás esetén
● a besurranásos lopás, valamint a misztikus eltűnés nem jogosít kártérítésre

Kár észlelése utáni tennivalók
Az ügyfél a káreseményt a jelen tájékoztatóban felsoroltak szerint, a KFCS KÁRBEJELENTŐ
JEGYZŐKÖNYV betöréses lopás, rablás kárhoz nyomtatványon a káreseményt követő két
munkanapon belül köteles bejelenteni az alábbi e-mail címeken:
Profirent Gépkölcsönző Kft.
profirent@profirent.hu
GrECo JLT Hungary Kft.
Tóth Zsolt
z.toth@greco.hu
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 követően a GrECo JLT Hungary Kft. képviselője írásban
nyilatkozik arról, hogy a bejelentett kárügy KFCS esemény-e. Amennyiben igen, az önrész összege
a bérbevett vagyontárgy bérleti dokumentációban szereplő forgalmi értékének szintén a bérleti
dokumentációban feltüntetett mértéke, melyet a Bérbevevő a Profirent Kft. részére köteles
megtéríteni.

Amennyiben nem történt KFCS esemény, úgy arról a GrECo JLT Hungary Kft. képviselője írásban
tájékoztatja mind a Bérbevevőt, mind a Profirent Gépkölcsönző Kft-t. Ebben az esetben a Bérbevevő
a bérbevett vagyontárgy bérleti dokumentációban szereplő forgalmi értékének 100%-át köteles
megtéríteni a Profirent Gépkölcsönző Kft. részére.

A kárrendezéshez másolatban beküldendő okmányok
●
●
●
●
●

hatósági intézkedés esetén azok iratai (feljelentés, rendőrségi határozat, stb.)
bérleti szerződés
átadás-átvételi jegyzőkönyv
bérbevett gép/eszköz számlája
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.

Vagyonvédelmi ajánlások az eszközök biztonságos tárolásához:
● A telephely vagy építkezés területe legyen körülkerített és megvilágított.
● Lehetőleg egy MABISZ által minősített biztonsági zárral vagy lakattal zárják a kapukat,
konténereket.
● Nyitvatartási/munkavégzési időn túl ajánlott élőerős őrzés biztosítása minimum egy fő állandó
– szakszolgálat által biztosított – őrszemélyzettel, javasolt továbbá az őrszemélyzet
összeköttetése a szakszolgálattal/rendőrséggel pánikkapcsolós riasztón, rádiótelefonon, CB
rádión stb. keresztül.

KÁRBEJELENTŐ JEGYZŐKÖNYV
betöréses lopás/rablás károkhoz

Bérbevevő adatai
Bérbevevő neve:
Bérbevevő címe:
Telefonszáma:

E-mail címe:

Bérelt gép / eszköz bérleti szerződés szerinti adatai
Gép megnevezése:
Bérleti szerződés száma:
Gép leltári száma:
(egyedi azonosító)

Gép értéke (HUF):

Káresemény időpontja:

Helyszíne:

Káresemény rövid leírása, bekövetkezésének oka:

Kárbejelentéshez csatolt iratmásolatok








bérleti szerződés
átadás-átvételi jegyzőkönyv
számla másolat

Dátum:

feljelentés
rendőrségi határozat (később)
fényképek

Aláírás:

A bejelentést a csatolt iratokkal együtt az alábbi címekre kérjük elektronikus formában elküldeni:
Profirent Gépkölcsönző Kft.
GrECo JLT Hungary Kft.

profirent@profirent.hu
z.toth@greco.hu

Tóth Zsolt

Biztosítási esemény visszaigazolása
A GrECo JLT Hungary Kft. kijelenti, hogy a bejelentett információk alapján a káresemény



biztosítási eseménynek tekinthető



NEM tekinthető biztosítási eseménynek

