
Gépjármű üvegkár-bejelentő lap és
kárfelvétel i jegyzőkönyv
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Káreseményhelye:.,.

Bendszám:

§PA ny1l;itk$int; a tárgyi járművel kapcsolatosan az áía törvény rendelkezései

alapján, van-e adólevonási joga (áfa-alanyok esetében)?

! Van ! Nincs ! Részben van, mértéke: l l l ol
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NeVe:

Állandó lakcíme:

.utca házszám

E-mail címe: .,..,,
Teleíonszáma: ...,.
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Kijelentem, hogy a jelen sérüléssel kapcsolatban más személytől/biztosítótól sem
kártérítést, sem biztosítási szolgáltatást nem igényeltem.
Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megíelelnek, és hozzájárulok
azok kezeléséhez. Meghatalmazom a Generlel Biztosító Zrtt, hogy a jelen kár-
eseménnye| kapcsolatos hivatalos iratokba (ideértve különösen a Közigazgatási
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, a Rendőrség, Tűzoltóság,
Ügyészség, Bíróság), illetve a NAV által kezelt dokumentumokba a káreseménnyel
kapcsolatos elszámolási kérdések tisztázása érdekében a káresemény Vizsgála-
ta és a kárrendezés lefol}tatása, továbbá a kárrendezés során tett nyilatkozataim
ellenőrzése céljábó| betekintsen, továbbá beleegyezem, hogy azokból másolati
példányt kapjon. Hozzájárulok, hogy a biztosító azelőzőek szerint hivatkozott do-
kumentumokban szereplő - a káreseménnyel kapcsolatos - adataimat, Valamint
a kárrendezési eljárás során a rendelkezésére bocsátott személyes adataimat a
fenti célok álapján mindaddig kezelje, ameddig a biztosítási jogviszonyból eredően
igény érvényesíthető. Feljogosítom a Genertel Biztosító Zrt-t arra, hogy a javitási

számla tartalmának ellenőrzése céljából a jaVítótó| bekérje a felhasznált alkatrészek
beszerzését igazoló dokumentumokat.
Hozzájárulok, hogy a kárrendezési eljárás során a biztosító a kárbejelentő lap ada-
tait és az egyéb felvilágosításokat a Ptk. 544., iIletve az új Ptk, 6:453. paragrafusa

alapján - akáí a biztosítási titokra Vonatkozó rendelkezéseket maradéKalanul be-
tartó, a biáosítóval kiszervezési szerzódéses kapcsolatban álló külső szakértók
igénybevételéVel is - ellenőrizze, és e célból az ellenőzés lefolytatásához szük-
séges személyes adataimat a külső szakértők részére átadja. Tudomásul Veszem,
hogy amennyiben a szükséges felvilágosítás elmaradása, illetve annak ellenóriz-
hetétlensége miatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké Válnak, a biztosító
kötelezettsége a Ptk,544. illetve az új Ptk. 6:453, paragrafusának megfelelően nem

áll be.
Alulírott tulajdonos/üzembentartó/Vezétő a jelen nyilatkozat aláírásával ezúton nyil-
vánítom ki arra Vonatkozó önkéntes és határozott hozzájárulásomat, hogy a Ge-
nenel Biztosító Zrt,;

- a járművem esetleges előzetes, illetve a jelen káreseménnyel kapcsolatos kár-
iratait a jelen káreseményem elbírálásához bészeíezze a társbiztosítóktól;

- a jelen káreseménnyel kapcsolatos adatokat a biztosító a járműVem esetle-
ges későbbi káreseményeinek kárrendezésekor annyiban, amennyiben annak
jogalapja illetve összegszerűsége megállapításához szükséges felhasználja,

Valamint - a személyes adataim kivételéVel - más, a káreseményben érdekelt

társbiztosító(k) részére is megismerhetőVé tegye,
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Tulajdonos Vagy megbízottja
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Karfelveteli hely: ,,. Km-óra állása:

Ssz. Megnevezés E I N Megjegyzés
,1 Első szélvédó

2.

3.

4,

5.

6,

7

széfuédő adatai

Gyártmány:

! tűtőszátas ! esőszenzor ! novooo

Egyéb: .

Jelöltem: f] igen

! nem

Jelmagyarázat: E-csere; l,- javítás; N - mellékmunka.

Ezen jegyzőkönyv kitöltése é§ aláírása nem ielenti a biáosítótársaság fizetési kötelezettségének elismerését, csupán a sérülések rögzÍtésére szolgál-

Aláírásommal tanú§ítom, hogy a kárfelvételi jegyzőkönyv ügyfélpéldányát átvettem.
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Szakértő Tulajdonos Vagy megbkottja
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. Kérjük, olvassa e| figyelmesen a túloldali táiékoztatót!
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