Tisztelt Generali-Providencia Biztosító Rt!

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a(z) __________________forgalmi
gépjárműre elidegenítési tilalom, terhelési tilalom, lízingelés

van

nincs

a _______________________________________ részéről

Budapest, _____ év __________________hó _____ nap
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Gépjármû kárbejelentõ lap
Biztosító Rt., 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. TeleCenter: (06-40) 200-250
Tisztelt Ügyfelünk!
Kérjük, szíveskedjen a balesetre, káreseményre
vonatkozó adatokat pontosan megadni!

Érkezett:

Kárszám:

A káresemény ideje:

A tulajdonos neve:

év

hónap

nap

óra

perc
Címe:

A káresemény helye:
ország

helység
kerület

kerület

utca

Telefon:
Lakott területen kívül:

utca

házszám

utca

házszám

házszám
út

Születési dátuma:

km
Bankszámlaszáma:

Az ön(ök) gépjármûvének adatai:
Forg. rsz.:

Elõzõ forg. rsz.:
Hányadik tulajdonosa a gépjármûnek?

Gépjármû felelõsségbiztosítója:

A vezetõ neve:

Bonus-malus besorolása:
Casco biztosítója:

Címe:

Elsõ forgalomba helyezés idõpontja:
kerület

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

Telefon:

Születési dátuma:

Vezetõi engedélyének száma:

egyéb:
Gyártmánya:

Kategória:

Típusa:

Érvényessége:

A káreseményben részt vevõ másik jármû:

Alvázszáma:

Forgalmi rendszáma:
Típusa:

Színe:
Gyártási év:

Hengerûrtartalom:

Üzemanyag fajtája:

gázolaj

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

Színe:

Tulajdonos neve:

cm3
benzin

gáz

igen

nem

Címe:
Vezetõ neve:
Címe:

Ha igen, akkor kinek a részére?

Felelõsségbiztosítójának neve:
Volt-e a gépjármûnek korábban sérülése?

igen

nem

Felelõsségbiztosítási kötvényszáma:

Ha igen, akkor melyik biztosítónál jelentette be?

További résztvevõk:
Forgalmi rendszáma:

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

Típus:

Szín:

Tanúk:
Név:

Utas:

igen

Történt-e hatósági intézkedés:

nem

Cím:

megyei
városi
kerületi

igen, a

Név:

Utas:

igen

rendõrség részérõl, mégpedig:

helyszíni bírság

feljelentés

nem

Cím:

nem

Látási és útviszonyok a baleset idõpontjában (szükség szerint több X is tehetõ):
Látási viszonyok:

normál nappali

borult nappali

szürkület

sötétség

köd

A burkolat minõsége:

aszfalt

beton

kockakõ

keramit

földút

Az út felülete:

száraz

nedves

sáros

vizes

latyakos

esõ

hóesés

havas

jeges

A baleset során megsérült személyek:
vezetõ

utas

gyalogos

könnyû

súlyos

halálos

Név:

vezetõ

utas

gyalogos

Lakcím:

könnyû

súlyos

halálos

Név:
Lakcím:

Nysz.: 10764

Helyszínrajz:

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

Az ütközés pillanatában

tgk. busz

szgk.

Az ütközés után, ahogy megálltak a jármûvek

mkp.

kp.

egyéb

elsõbbség
ad. köt.

Gépjármûvének haladási sebessége a baleset elõtt (fékezés elõtt):

lámpa

zebra

fõút

egyir.
utca

féknyom

km/óra

A káresemény leírása:

Egyéb tárgyi károk:
Sérült tárgyak:

A kár nagysága kb.:

Egyéb megjegyzések, kiegészítések:

Nyilatkozatok:
Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A biztosításom a káresemény idõpontjában érvényes volt, valamint a kártérítést kizáró
ok (pl. ittasság) nem áll 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.
Hozzájárulok, hogy a kárrendezési eljárás során a biztosító a kárbejelentõ lap adatait és az egyéb felvilágosításokat a Ptk. 544. § (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 ellenõrizhetõsége miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, a biztosító
kötelezettsége a Ptk. 544. § (2) bekezdésének megfelelõen nem áll be.
Megítélésem szerint a káreseményért felelõs:

Jogosult-e áfa-visszatérítésre a tárgyi gépkocsival kapcsolatban?

egészében saját magam

jogosult vagyok

részben saját magam

nem vagyok jogosult

egészében a másik fél
egyéb:

Jármûvezetõ aláírása

Kelt:

www.generali.hu

Tulajdonos aláírása (közületek esetén cégszerûen)

,

év

hó

nap

Ft

Nyilatkozat
Alulírott:
Név

_________________________________

Cím:

_________________________________

A 2003. évi LX. Törvény (Bit.) 156. § a. pontja alapján felhatalmazom a
Generáli Providencia Biztosító Rt-t, hogy az alábbi gépjárművem, melynek

Forgalmi rendszáma:

_______________________________

Korábbi rendszáma(i)

_______________________________

Alvázszáma:

______________________________

Típusa:

______________________________

Az összes gépjármű biztosítással foglalkozó biztosító társaságtól információt
kérjen a fent leírt gépkocsim esetleges korábbi káraival és fennálló vagy
megszűnt biztosítási szerződéseivel kapcsolatban.
A Bit. Fenti §-a alapján ezúton felhatalmazom az összes gépjármű biztosítással
foglalkozó biztosító társaságot, hogy a tulajdonomat képező gépjármű náluk
rendezett kárügyeiről a kért információkat a Generali-Providencia Biztosító Rtnek kiadják.

Kelt: ___________________________

_____________________________
aláírás

MEGHATALMAZÁS
Alulírott …………………………….. gépjármű tulajdonos meghatalmazom Sáth Zolán
javítót, hogy a 200………………………….án ……………………………………..helyen
……..-…….. forgalmi rendszámú gépkocsival (…………………….. forgalmi engedély
számra, a gépjármű fajtája…………. gyártmánya……………….. típusa……………….
alvázszáma…………………………………….) bekövetkezett és bejelentett kárügyben
nevemben eljárjon a kárfelvételt és a pótszemlét elvégezhesse és helyettem a kártérí
tés összegét felvegye. Ezt a meghatalmazást csak a javító Sáth Zoltán engedélyével
vonhatom vissza. Egyúttal fenti kárüggyel minden korábban adott meghatalmazásom
visszavonom.
Sáth Zoltán bankszámlaszáma: 65700093-10116357
A gépkocsit a kárfelvételi jegyzőkönyv alapján kijavítva, kifogástalan állapotban átvettem.
Kelt:……………………………….
A meghatalmazó aláírása és adatai
…………………………………………….
aláírás

Anyja neve:……………………………………
Szem.ig.sz:……………………………………
Állandó lakcím:……………………………….

A meghatalmazott aláírása és adatai
Sáth Zoltán 2096 Üröm kalmár u. 21
Tel / fax: 06-26/ 350-386

…………………………………………………..
aláírás

Tanúk aláírása és adatai
……………………………………………

Állandó lakcím:……………………………….

1. tanú aláírása

Szem.ig.sz.:………………………………….
Anyja neve:…………………………………...

……………………………………………

Állandó lakcím:……………………………….

2. tanú aláírása

Szem ig.sz.:………………………………….
Anyja neve:…………………………………..

NYILATKOZAT
Alulírott …………………………………………………… büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a ……………………………………….frsz.-ú gépkocsin

- tartozás, lízing hitel
van
- tartozás esetén engedményező

nincs

Megnevezése:…………………………………………..
Címe:……………………………………………………

Ezen nyilatkozat …………….……………………….. számú káranyaghoz csatolandó.

Budapest 2008. ……………………………

………………………………………….
Aláírás
………………………………………….
Szem.ig.szám

