
Gépjármû kárbejelentõ lap
Biztosító Rt.

NY. SZ.: 1-05901

Lakcím:

Lakcím:

Név:

Név:

A baleset során megsérült személyek:

Látási és útviszonyok

Tanúk:

A káresemény ideje: A tulajdonos neve:

A vezetõ neve:

Címe:

Címe:

Születési dátuma:

Születési dátuma:

Érvényessége:Kategória:

Bankszámlaszáma:

Vezetõi engedélyének száma:

A káresemény helye:

Az Ön(ök) gépjármûvének adatai:

A káreseményben részt vevõ másik jármû:

Történt-e hatósági intézkedés:

További résztvevõk:

a baleset idõpontjában (szükség szerint több X is tehetõ):

vezetõ

vezetõ

beton keramitA burkolat minõsége:

Látási viszonyok:

kockakõ

nem

nem

földútaszfalt

nem

igen, a

helyszíni bírság feljelentés

megyei
városi
kerületi

rendõrség részérõl, mégpedig:
igen

igen

Utas:

Utas:

könnyû

könnyû

havasnedves vizesAz út felülete: jegessáros latyakosszáraz

utas

utas

súlyos

súlyos

gyalogos

gyalogos

halálos

halálos

Érkezett:Biztosító Rt.  1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Tel.: 301-7100 Fax: 269-3996 Forródrót: 452-3232/452-3434

Kárszám:Tisztelt Ügyfelünk!
Kérjük, szíveskedjen a balesetre, káreseményre
vonatkozó adatokat pontosan megadni!

év

ország

utca utca

utca

út km

kerület kerület

kerület

Telefon:

Telefon:

Lakott területen kívül:

Forgalmi rendszáma:

Forgalmi rendszáma:

Forgalmi rendszáma: Típus: Szín:

Elõzõ forgalmi rendszáma:

Elsõ forgalomba helyezés idõpontja:

Fajtája:

Gyártmánya:

Alvázszáma:

Típusa:

Típusa: Színe:

motorkerékpár, személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, különleges
gépjármû, mezõgazdasági vontató, lassú jármû, segédmotoros kerékpár,
egyéb:

Érvényessége: -ig

Gépjármû felelõsségbiztosítója:

Színe:

Casco biztosítója:

Hányadik tulajdonosa a gépjármûnek?

Gyártási év:

Ha igen, akkor melyik biztosítónál jelentette be?

A korábbi sérülés(ek)ben a jármû mely része sérült?

Cím:

Cím:

Név:

Név:

Üzemanyag fajtája:

Volt-e a gépjármûnek korábban sérülése?

Van-e a gépjármûvön elidegenítési tilalom, tulajdonjogi
korlátozás, vagy egyéb terhelés?

Ha igen, akkor kinek a részére?

gázolaj benzin

igen

igen

gáz

nem

nem

Hengerûrtartalom:
Tulajdonos neve:

Címe:

Vezetõ neve:

Címe:

Felelõsségbiztosítójának neve:

Felelõsségbiztosítási kötvényszáma:

cm3

helység

házszám házszám

házszám

percóranaphónap

hóesésszürkület ködnormál nappali sötétség esõborult nappali



Kelt:

Jármûvezetõ aláírása Tulajdonos aláírása (közületek esetén cégszerûen)

, év naphó

(pl. ittasság) nem állt fenn, továbbá a korábbi sérüléseket feltüntettem. Jelen sérüléssel kapcsolatban javítási, értékcsökkenési vagy egyéb kártérítést más
biztosítótól nem vettem fel. Meghatalmazom a biztosítótársaságot, hogy a jelen káreseménnyel kapcsolatos hivatalos iratokba betekintsen, és beleegyezem,
hogy azokból másolati példányt kapjon.

egyéb:

egészében a másik fél

részben saját magam nem vagyok jogosult

egészében saját magam

Hozzájárulok, hogy a kárrendezési eljárás során a biztosító a kárbejelentõ lap adatait és az egyéb felvilágosításokat a Ptk. 544. par. (1) bekezdése alapján – akár
a biztosítási titokra vonatkozó rendelkezéseket maradéktalanul betartó külsõ szakértõ igénybevételével is – ellenõrizze. Tudomásul veszem, hogy amennyiben
a szükséges felvilágosítás elmaradása illetve annak ellenõrizhetetlensége miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, a biztosító kötelezettsége
a Ptk. 544. par. (2) bekezdésének megfelelõen nem áll be.

jogosult vagyok

Nyilatkozatok:

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A biztosításom a káresemény idõpontjában érvényes volt, valamint a kártérítést kizáró ok

Helyszínrajz:

A káresemény leírása:

Egyéb tárgyi károk:

Egyéb megjegyzések és kiegészítések:

Sérült tárgyak: A kár nagysága kb.: Ft

Kérjük ábrázolja a káresemény helyszínét!
Írja be az utcaneveket, házszámokat, rendszámokat, és rajzolja be a közlekedési jelzéseket, féknyomokat!

Megítélésem szerint a káreseményért felelõs: Jogosult-e áfa-visszatérítésre a tárgyi gépkocsival kapcsolatban?:

Az ütközés pillanatában Az ütközés után, ahogy megálltak a jármûvek

tgk. busz

Gépjármûvének haladási sebessége a baleset elõtt (fékezés elõtt):                              km/óra

szgk. mkp. kp. egyéb elsõbbség
ad. köt.

lámpa zebra fõút egyir.
utca

féknyom


