
SZERELŐÁLLVÁNYOKRA, VILLÁS TARGONCÁKRA,  
VALAMINT TELESZKÓPOS RAKODÓGÉPEKRE

BIZTOSÍTÁS



… hogy az ön által bérelt szerelőállványok nem tartoznak auto-
matikusan biztosítási védelem alá?

TUDTA, …

VELÜNK BIZTOSRA MEHET!

A piacvezető Prangl páratlan biztosítási csomagot kínál a 
következő elemekkel:
 

• műszaki meghibásodásra szóló biztosítás
• lopásbiztosítás

A biztosítást nemzetközileg elismert biztosítótársaság nyújtja. A 
fedezetbe az ABMG* 2011 szerint a következő elemek tartoznak:

• égés, robbanás
• lopás, rablás
• betöréses lopás
• vandalizmus
• vis major
• baleset

Ez itt csak a jelentősebb kockázatok kivonatos felsorolása. A 
teljes körű feltételek weboldalunkon találhatók.

* A vezethető és szállítható berendezések műszaki és casco biztosításának 
általános feltételei.

Az önre vonatkozó konkrét feltételeket kérje tanácsadójától. 
Örömmel állunk rendelkezésére! Hiszen a “Biztonságosan 
felfelé!” számunkra nem csupán egy reklámszlogen.

• viharkár
• földcsuszamlás, földrengés
• áradás
• árvíz
• üzemi kár



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Ugyanazok a szabályok vonatkoznak egész Európára (a FÁK 
kivételével). Azonos berendezésre azonos biztosítást nyújtunk, 
akár Ausztriában, akár külföldön bérli ön az adott szerelőko-
sarat. Így önnek nem kell fáradnia az egyes országok közöt-
ti különbségekkel. Cégünk egyszerű és gyors biztosítási 
megoldást kínál.

 

 

 
 
 Inter-Assekuranz Versicherungsmakler GmbH 

Insurance Broker 

 

Machinery Insurance Certificate 

 
 
Client: 

     

 

 

     

 

 

     

 

 
 
Order no.: 

     

 

 
Project: 

     

 

 
Insurance location: 

     

 

 
Commencement of insurance: 

     

 

 
Expiry of insurance: 

     

 

 
Insured items:  

     

 

 
Deductibles per claim: 

EUR 1,000.00, except in the case where items are 

lost: 10 %, at least EUR 1,000.00, max. EUR 

10,000.00  

 
Obligations to be met:  

The devices are to be protected as best as 

possible against any damage, the lessee is 

subject to requirement to exercise due care  

 
 
 
Insurance coverage is based on the “General Conditions for the Machinery and 

Comprehensive Insurance for Drivable and Transportable Equipment” (ABMG 2011) 

and on the Special Conditions of the Inter-Assekuranz Versicherungsmakler GmbH.  

 
 
 
Inter-Assekuranz 

Versicherungsmakler GmbH 

 
  

 

FEDEZETIGAZO-
LÁS

Más szerelőállvány-kölcsön-
zők is azt mondják önnek, 
hogy biztosítva van? Kapott 
erről írásos igazolást? Nálunk 
kikérheti a fedezetigazo-
lást, amelyből megismerheti 
a biztosítási fedezet minden 
részletét.



PRANGL-Hungaria Kft.
Mobildaruk
Nehézteher-szállítások
Szerelőállványok
Emelő-/Teleszkópos targoncák
Nehézteher-mozgatás
www.prangl.hu

ZERTIFIZIERT

TÜV AUSTRIA  CERT GMBH

         ZERTIFIKAT NR. 20106131318396
         SCCᴾ

A-1230 Bécs
Richard-Tauber-Gasse 8
T: +43 (0)5 0995
F: +43 (0)5 0995-11033
E: wien@prangl.at
www.prangl.at

HR-10434 Strmec Samoborski
Ul. kralja Tomislava 20
T: +385 (0)1 556 5693
F: +385 (0)1 556 5692
E: office@prangl.hr
www.prangl.hr

HU-1239 Budapest
Ócsai út 5.
T: +36 1 289 49 00
F: +36 1 289 49 01
E: office@prangl.hu
www.prangl.hu

SK-90301 Senec
Železničná 26A 
T: +421 (0)2 402 094-11
F: +421 (0)2 402 094-20
E: office@prangl.sk
www.prangl.sk

SI-2311 Hoče
Miklavška cesta 82
T: +386 (0)2 613 09-20
F: +386 (0)2 613 09-25
E: office@prangl.si
www.prangl.si


