KÁRBEJELENTÔ LAP
PARKOLÁS BIZTOSÍTÁSHOZ
Szerzôdésazonosító:

Bejelentô neve:
Elérhetôsége:

Tel.:

E-mail:

Rendszám:

történt

Hatósági (rendôrségi) intézkedés:

nem történt

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

Káresemény idôpontja:
Káresemény jellege:

év
karosszéria sérülés

hó

nap
feltörés/vandalizmus

óra

perc
saját hibás károkozás

segítségnyújtás

Káresemény (ok–körülmény) rövid leírása:

Gépjármûvezetô neve:

Károsodott alkatrészek részletes listája:

Kárigény érvényesítéséhez szükséges dokumentumok és információk listája:
1. rendôrségi feljelentés és/vagy helyszíni jegyzôkönyv, igazolás másolata (ismeretlen vagy szerzôdésen kívüli károkozó esetén),
2. káresemény részletes leírása, a helyszín és a káresemény idôpontjának pontos megjelölésével (biztosított gépjármû vezetôje által okozott, saját hibás károk esetén)
3. a keletkezett sérülés jellegének és mértékének pontos leírása,
4. a gépjármûvezetô írásbeli nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy a káresemény
helyszínén a parkolás szabályszerûen a vonatkozó elôírásoknak megfelelôen
történt,
5. amennyiben rendelkezésre áll, a parkolás tényét, helyszínét, idôpontját igazoló bizonylatok (pl. parkoló jegyek stb.),
6. saját hibás károkozás esetén a másik jármûben/ vagyontárgyban okozott GFB
kár baleseti bejelentô nyomtatványának másolata,
7. fényképek
• a kárhelyszínrôl,
• a biztosított gépjármûrôl,
• a keletkezett sérülésrôl, a biztosított gépjármû azonosíthatóságát is lehetôvé
módon (pl. olyan szögbôl készített felvétel, amelyen lehetôség szerint egyszerre látható a biztosított gépjármû forgalmi rendszáma és a keletkezett sérülés is)
8. a biztosított gépjármû érvényes forgalmi engedélyének másolata,
9. a biztosított gépjármû vezetôjének vezetôi engedély másolata,
10. a biztosított gépjármû érvényes GFB biztosítójának és szerzôdésazonosítójának megjelölése:
11. amennyiben a tulajdonos/üzembentartó rendelkezik casco vagy bármely más
biztosítással, a biztosító, illetve szerzôdésazonosító megadása:

Ft

A kár becsült mértéke:

Nyilatkozat:
Alulírott ........................................................................................, mint a biztosított gépjármû vezetôje kijelentem, hogy a káresemény helyszínén
a parkolás szabályszerûen, a vonatkozó elôírásoknak, illetve vonatkozó jogszabályoknak megfelelôen történt.
.......................................................
Gépjármûvezetô aláírása
Kártérítés utalása: Kérem, hogy a megállapított kártérítés összegét az alábbi módon utalják részemre:
lakcímre

Nyilatkozat

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

nem vagyok jogosult.

Jogosultság esetén adószám:

Alulírott biztosított kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, tudomásom szerint a biztosító szolgáltatásainak igénybevételét kizáró ok nem áll fenn, egyben nyilatkozom arról, hogy a biztosított gépjármûre nincs érvényben casco biztosítás.
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/bejelentô aláírása
Levélcím: 1108 Budapest, Venyige u. 3. • Tel.: 433-1180 • Fax: 433-1182 • E-mail: kar@kobe.hu

