
 

 
Tájékoztató a 2022.09.01-utáni kockázatviselési kezdetű, AEGON biztosítónál kötött 

vagyonbiztosítási szerződések, biztosítási feltételektől eltérő fedezeteiről, záradékairól, valamint a 
kár rendezés során alkalmazott kalkulációs szabályokról. 

 
A De Lage Landen Finance Zrt. és a De Lage Landen Leasing Kft. a finanszírozási ügyleteihez a 
finanszírozás teljes időtartamára vagyonbiztosítási szerződést köt. Az alábbiakban részletezzük a biztosítási 
keretszerződés főbb pontjait. 
 
Biztosító:  AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 
Szerződő, biztosított:  a DLL társaságok 
Díjfizetés:  a finanszírozott ügyfél a finanszírozási törlesztőrészletekkel együtt fizeti 

meg a finanszírozott vagyontárgy biztosításainak díját a DLL társaságok 
felé, amelyeket azok továbbítanak a biztosítótársaság felé. 

Díjfizetési gyakoriság, módja:  a finanszírozott ügyfeleknél a törlesztőrészletekkel együtt kerül 
megfizetésre a biztosítási díj 

Területi hatály:  Magyarország 
Biztosítási feltételek:   AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Totál II., Trend II. biztosítási 

szabályzatai 
 
Fedezett kockázat a vagyontárgyaktól függően:   
 
I.) „All Risks” vagyonbiztosítás, beleértve betöréses lopás és rablás, vandalizmus fedezeteket továbbá 

géptörés, gépbaleset 
II.) Elektronikus berendezések speciális vagyonbiztosítása 
 
A vonatkozó biztosítási feltételekben rögzítettektől eltérő fedezetek, megállapodások, záradékok: 
 
 Munkavégzés közben bekövetkezett károk fedezete (külső és belső géptörés, gépbaleset egyaránt)  
 Szabadban tárolt vagyontárgyak lopás, betöréses lopás, rablás és részlopás kiegészítő záradéka.  

A szabadban tárolt vagyontárgyakra a lopás-, betöréses lopás-, rablás- és részlopás fedezetek 
csak abban az esetben érvényesek, amennyiben a finanszírozott ügyfél a vagyontárgyakat 
elzártan és körbekerítetten tárolja. 

 Vandalizmus záradék. 
 Önjáró, mezőgazdasági gépek esetében a nem fémből készült főalkatrész (pl. körbálázó gumi-heveder) 

és annak következményi káraira vonatkozó kiegészítő fedezet 
 Költségtérítések (kárenyhítési, részkárok esetében bérlési, szállítási költségek) esetén a kártérítési limit a 

vagyontárgy biztosítási összegének maximum 10%-a, mely a vagyontárgy biztosítási összegén belül értendő. 
 A mentési költségek a mentett gép biztosítási összegének maximum 10%-ig biztosítottak, 

káreseményenként, mely a vagyontárgy biztosítási összegén belül értendő. A mentési költségek azok a 
költségek, amelyeket a térítésköteles káresemény során arra kell fordítani, hogy a sérült biztosított 
vagyontárgyakat olyan helyzetbe kerüljenek, amelyben lehetővé válik a megjavításuk. 
 

Biztosítási összeg és a kár rendezés alapja  
 
A finanszírozott eszköz nettó számlaértéke (új berendezések fedezetbevétele esetén kárrendezésnél a 
biztosító avultatást nem alkalmaz a berendezés 3 éves koráig. Használt gépek kárrendezésénél esetén 3 
éves kor felett avultatást alkalmaz a Biztosító.) 
 
 
A biztosítási összeg értékkövetése (indexálása)   
 
A biztosítási szerződés nem tartalmaz automatikus értékkövetést. Amennyiben szükségesnek tartja a 
biztosítási összeg rendszeres értékkövetését, igényét kérjük jelezze a DLL ügyfélszolgálatán.  
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Kártérítési összeg kalkulációja:  
 
a.) Részkár = netto javítási szla – önrész – értékemelkedés, DE a gép, berendezés 3 éves koráig nincs 

levonás! 
b.) Totálkár = netto beszerzési szla érték – netto maradványérték (roncsérték) -  önrész 
 
Értékemelkedés alkalmazása a kárrendezési eljárásban 
 
Amennyiben a károsodott vagyontárgy műszaki paramétereiben eltérés lép fel a helyreállítása, a pótlása 
során, amely miatt a készülék várható élettartama és teljesítménye meghaladja a korábbiakban sérült 
vagyontárgy műszaki paramétereit, akkor a két vagyontárgy között értékkülönbség állapítható meg. Ez az 
értékkülönbség az alapja a kárrendezési eljárás során alkalmazott értékemelkedés miatti levonásnak. Az 
értékemelkedés miatti levonást a biztosító a kárszámítása során a helyreállítási, pótlási költségből levonja 
és figyelembe veszi a szolgáltatási összeg számfejtése során. 
 
Amennyiben szerződés rendszeres évenkénti indexálása (értékkövetés) megtörténik, akkor a kárrendezési 
eljárás során, amennyiben megállapítható a műszaki értékemelkedés is akkor csak a megállapított érték 
75%-át veszi figyelembe a Biztosító. 
 
A jelen tájékoztatás nem teljeskörű. Amennyiben a jelen tájékoztatásban foglalt feltételek- és a Biztosító 
általános szerződési feltételei vagy a biztosítási szerződés eltérő rendelkezéseket tartalmaznak, a Biztosító 
általános szerződési feltételei és a biztosítási szerződés feltételei az irányadók. 
 
Kárbejelentés:  www.mai-cee.hu/dllkar 
     
Budapest, 2022. szeptember 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mai-cee.hu%2Fdllkar&data=05%7C01%7Crobert.takacs%40mai-cee.com%7C49987197af5b4dfba82e08da8679b57d%7Ca52748bf063d4f2890b9cf55ab55a1c6%7C0%7C0%7C637970155269689554%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DcA%2BOMu5pAo2%2BVMVVuJqHm%2BYWnXJEPHJIcIKh0W0P6M%3D&reserved=0

