Defekt kárbejelentô lap
GUMIABRONCS-, KÁTYÚKÁR- ÉS FÉNYSZÓRÓKÁR-BIZTOSÍTÁS
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Szerzôdésazonosító:

Bejelentô neve:

Káresemény adatai

Elérhetôsége:

Tel.:

E-mail:

Gépjármûvezetô neve:
Rendszám:

Hatósági (rendôrségi) intézkedés:

történt

nem történt

Káresemény helyszíne (pontos cím, vagy számozott út, útszakasz/km-szelvény):

Káresemény idôpontja:
Káresemény jellege:

év
defekt

hó

nap

kátyúkár

óra

perc

fényszórókár

Káresemény körülményei

Káresemény (ok–körülmény) rövid leírása:
Kátyúkár esetén szükséges dokumentumok és információk listája:
1. rendôrségi jegyzôkönyv (minden esetben),
2. írásbeli nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy a kárt okozó kátyú kikerülése, vagy más manôverrel történô elkerülése az adott körülmények között balesetveszélyes lett volna,
3. írásbeli nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy a kárhelyszínként megjelölt útszakaszra
volt-e kihelyezve az „Egyenetlen úttest” figyelmeztetô tábla (KRESZ 16. § (1) i-pont – 76.
ábra), vagy az úthibákra más módon figyelmeztetô, egyéb (pl. sebességkorlátozó, egyéb
veszély) tábla,
4. hiánytalanul kitöltött kárbejelentô lap,
5. fényképek:
• az útszakaszról (a helyszín beazonosíthatóságára alkalmas módon)
• a kátyúról (a kátyú méretét, elhelyezkedését, mélységét bemutató módon – referencia
eszköz pl. gyufásdoboz, öngyújtó, töltôtoll használata indokolt)
• a sérült jármûrôl (fontos, hogy a sérült jármû a fénykép alapján egyértelmûen azonosítható legyen – forgalmi rendszám is látszódjon)
• a sérülésrôl, a sérült alkatrészrôl, egységrôl,
6. tanú nyilatkoztok a tanúk nevével, elérhetôségeivel,
7. legalább anyag- és munkadíj szinten, tételesen megbontott javítási számla, vagy javítási kalkuláció,
8. sérüléssel kapcsolatos szakvélemény (lehetôleg szakszerviz által kiadott),
9. a gépjármû érvényes forgalmi engedélyének másolata,
10. a vezetô érvényes vezetôi engedélyének másolata,
11. az érvényes kötelezô biztosítás biztosítójának és szerzôdésazonosítójának megjelölése:

Károsodott alkatrészek részletes listája:

12. amennyiben a tulajdonos/üzembentartó rendelkezik casco biztosítással, a biztosító illetve szerzôdésazonosító megadása.

Ft

Információ

A kár becsült mértéke:

Defektkár: Kérjük, hogy defektkár esetén az eredeti javítási számlát jelen
kárbejelentô nyomtatvánnyal, a forgalmi engedély és a gépjármûvezetô
jogosítványának másolatával együtt küldje meg címünkre.
Legalább anyag- és munkadíj szinten tételesen megbontott számla ellenében a Biztosító a gumiabroncs szerelésének, javításának, valamint a
kerék centírozásának költségeit téríti meg évente max. 3000 Ft erejéig.

Fényszórókár: Fényszórókárral kapcsolatos kárigény érvényesítéséhez az
alábbi dokumentumokat kell csatolni: legalább anyag- és munkadíj szinten, tételesen megbontott javítási számla, a gépjármû érvényes forgalmi
engedélyének másolata, a vezetô érvényes vezetôi engedélyének másolata, a kárt okozó gépjármû forgalmi rendszáma, a kárt okozó gépjármû
vezetôjének írásban tett elismerô nyilatkozata.

Kártérítés utalása: Kérem, hogy a megállapított kártérítés összegét az alábbi módon utalják részemre:
bankszámlára:
lakcímre

Nyilatkozat

Kijelentem, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a bejelentett káreseménnyel kapcsolatosan ÁFA visszatérítésre:
jogosult vagyok.

nem vagyok jogosult.

Jogi személy esetén adószám:

Alulírott biztosított kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, tudomásom szerint a biztosító szolgáltatásainak igénybevételét kizáró ok nem
áll fenn.
Hozzájárulok, hogy a KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület a szerzôdés körében adataimat kezelje, az általam benyújtott dokumentumokról fénymásolatot készítsen, azokat valamely jogszerûen kiszervezett, biztosítási tevékenység keretében a vele szerzôdéses kapcsolatban álló és a biztosítási titok, valamint az adatkezelés törvényes elôírásait betartó gazdálkodó szervezeteknek átadja.

Kelt:

.........................................................
Biztosított aláírása

Adatkezelési nyilvántartási szám: 41007

