
Gépjármű üvegkár-bejelentő lap és
kárfelvétel i jegyzőkönyv
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Kárszám:
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Káresemény helye;
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Bendszám:

ÁF,{ iryit*llr*a*t; a tárgyi ]árművel kapcsolatosan az áía tőrvény rendelkezései

alapján, Van-e adó|evonási joga (áía-atanyok esetében)?

DVan ! Nincs ! Részben van, mérléke: | |Yo

íUlajdonos/üzembentarto adószama:
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Neve:

Állandó lakcíme:

,Utca házszám

Email címe:

Telefonszáma:......

Bankszámla száma:
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kiielentem, hogy a jelen sérüléssel kapcsolatban más személytől/biztosítótól sem

rárterité.t, sem biztosítási szolgáltatást nem igényeltem. f.
Meghata|mazom a Generali Biztosíto Zrt{, hogy a jelen káreseménnyel kapcsola-

tos hivatalos iratokba (ideértve különösen a közúti közlekedési nyilvántartási szerv,

a Rendórség, Túzoltóság, ügyészség, Bíróság), illeüe a NAV által kezelt dokumen_

tumokba a káreseménnyel kapcsolatos eIszámolási kérdések tisztázása érdeké_

ben a káresemény vizsgálata és a kárrendezés lefolytatása, továbbá a kárrendezés

során tett nyilatkozataim ellenőrzése céliából betekintsen, továbbá beleegyezem,

hogy azokból máSolati példányt kapjon.

Tájékoaatjuk, hogy a biztosító a szolgáltatás jog_ és szezódésszerű teljesítése, a

visszaélések megakadályozása céljából megkeréséssel fordulhat más biztosítóhoz

a következó adatok átadása érdekében:

a) a szeaődő, a biztosított, a kedvezményezett és a károsult személy azonosító

adatai;

Í a Oirto.itott vagyontárgyak, követelések vagy vagyoni jogok beazonosításá-

hoz szükséges adatok;

c) a biztositott Vagyontárgyakat, köVeteléseket vagy vagyoni jogokat érintően

beköVetkezett biztosítáSi eseményekre Vonatkozó adatok;

d) a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés megkötésével kapcsolatban

íelmerült kockázat felméréséhez szükséges adatok; és

e) a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés alapján teljesítendő szolgál-

tatások jogalapiának vizsgálatához szükséges adatok,

Táiékoztatiuk, hogy a kárbejelentéS során megadott adatai kezelésének szabályait

a generaliiu otoáirol eterneto Adatkezelési tájékoztató (https://generali.hu/Adat_

Vedelem.aspx) tartalmazza.

Kériük, hogy a szöveg áthúzásával ielezze a íenti nyilatkozatok közül aá,

amelyiket nem kívánia megtenni!

Tulajdonos Vagy megbízottja

napeVKelt:

Ssz. Megnevezés E I N Megjegyzés

1 Első szélvédő

2

4,

5.

6.

7

Ezen jegyzőkönyv kitöltése és aláírasa nem.ielenti a biztosítótársaság fizetési kötelezettségének elismerését, csupán a sérülések rögzítésére szol9ál

Km-óra állása;

Aláírásomma| tanúsítom, hogy a kárfelvételi jegyzókönyv üglélpéldányát átvettem.

Tulajdonos Vagy megbízottia

nap
Kelt:

Szakértő

JelmagyaráZat: E - csere; l- javítás; N - mellékmunká,
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Kárfelvételi hely: . ,,

Jelöltem: ! igen

D nu.

szélvédő adatai

Gyártmány:

! tűtöszátas ! esöszenzor ! rróveOO

! kamerás ! head-up display

Egyéb: .

)

N
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Kérjük, olvassa et íigyelmesen a túloldali tájékoztatót!
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