
Kárszám: Rendszám:

Generali-Providencia Biztosító Zrt. Dokumentumkezelõ Központ, 7602 Pécs, Pf.: 888, TeleCenter: (06 40) 200 250

Gépjármû kárbejelentõ lap

Ny. sz.: 13415

A káresemény ideje: év ______________________ hónap nap óra perc

A káresemény helye

_____________________________________________ ország _______________________________________________ helység _______ kerület

_____________________________________________ utca _____________ házszám

Lakott területen kívül: _________________________ út _____________ km

Helyszínrajz

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

A káresemény leírása

Gépjármûvének haladási sebessége a baleset elõtt (fékezés elõtt): km/óra

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Tanúk

Név: ____________________________________________ Utas Cím: _______________________________________________________

Név: ____________________________________________ Utas Cím: _______________________________________________________

Történt-e hatósági intézkedés?

nem igen, a ________________________________________ rendõrség részérõl, mégpedig: helyszíni bírság feljelentés

Kérjük, folytassa a túloldalon!

tgk., busz szgk. motorkp. kerékp. egyéb elsõbbség-
adás kötelezõ

lámpazebra fõútegyir.
utca

féknyom

Az ütközés pillanatában Az ütközés után, ahogy megálltak a jármûvek
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Nyilatkozatok

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A biztosításom a káresemény idõpontjában érvényes volt, valamint kártérítést kizáró ok
(pl. ittasság) nem állt fenn. Jelen sérüléssel kapcsolatban javítási vagy egyéb kártérítést más biztosítótól nem vettem fel. Meghatalmazom a
Generali-Providencia Biztosító Zrt.-t, hogy a jelen káreseménnyel kapcsolatos hivatalos iratokba (ideértve különösen a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Hivatala, a Rendõrség, Tûzoltóság, Ügyészség, Bíróság, az APEH, a Vám- és Pénzügyõrség hivatalos iratait) a kárrendezés
lefolytatása céljából betekintsen, továbbá beleegyezem, hogy azokból másolati példányt kapjon, és az azokban szereplõ – a káreseménnyel kapcsolatos
– adataimat a kárrendezés céljából annak lezárásáig kezelje.
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 ellenõrizhetetlensége miatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak, a
biztosító kötelezettsége a Ptk. 544. § (2) bekezdésének megfelelõen nem áll be.
Alulírott tulajdonos/üzembentartó/vezetõ a jelen nyilatkozat aláírásával ezúton nyilvánítom ki arra vonatkozó önkéntes és határozott hozzájárulásomat,
hogy a Generali-Providencia Zrt.

– a jármûvem esetleges elõzetes, illetve a jelen káreseménnyel kapcsolatos káriratait a jelen káreseményem elbírálásához beszerezze a
társbiztosítóktól;

– a jelen káreseménnyel kapcsolatos adatokat a biztosító a jármûvem esetleges késõbbi káreseményeinek kárrendezésekor annyiban, amennyiben
annak jogalapja illetve összegszerûsége megállapításához szükséges felhasználja, valamint – a személyes adataim kivételével – más, a
káreseményben érdekelt társbiztosító(k) részére is megismerhetõvé tegye.

Amennyiben a fentiekhez nem járul hozzá, kérjük, hogy a megfelelõ részt húzza át!

Megítélésem szerint a káreseményért felelõs:

egészében saját magam részben saját magam egészében a másik fél

Jogosult-e a tárgyi gépkocsival kapcsolatban áfa-visszatérítésre?

jogosult vagyok nem vagyok jogosult

Tulajdonos adószáma

Kelt: _____________________________________________ ,

___________________________________ ___________________________________
Jármûvezetõ aláírása Tulajdonos aláírása

(közületek esetén cégszerûen)

A tulajdonos neve: _______________________________________________ E-mail címe: ________________________________@ ___________________

Állandó lakcíme: ______________________________________________ _______________________________ utca ______ házszám

Telefon:

Születési helye, ideje: _________________________, Anyja leánykori neve: ________________________________________

Bankszámlaszáma: Hányadik tulajdonosa a gépjármûnek?

A vezetõ neve: _______________________________________________ E-mail címe: ________________________________@ ___________________

Állandó lakcíme: ______________________________________________ _______________________________ utca ______ házszám

Telefon:

Születési helye, ideje: _________________________, Anyja leánykori neve: ________________________________________

Volt-e a gépjármûnek korábban sérülése? igen nem

Ha igen, akkor melyik biztosítónál jelentette be? _______________________________________________________________________________________

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

A káreseményben részt vevõ másik jármû

Forgalmi rendszáma: Típusa: ________________________________________________ Színe: _______________________

Tulajdonos neve: ___________________________________________________________________________________________________________________

Vezetõ neve: ___________________________________________________________________________________________________________________

További résztvevõ(k)

Forgalmi rendszáma: Típusa: ________________________________________________ Színe: _______________________

A baleset során megsérült személyek

Név: _____________________________________________________________________________________________________________________________

Lakcím: __________________________________________________________ _______________________________ utca ______ házszám

Név: _____________________________________________________________________________________________________________________________

Lakcím: __________________________________________________________ _______________________________ utca ______ házszám

/ -

/ -
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A káresemény leírása:

Ny. sz.: 12879

Gépjármû üvegkár-bejelentõ lap
és kárfelvételi jegyzõkönyv

Tisztelt Ügyfelünk! A számítógépes rendszereinkben rögzített sok millió ügyféladat pontossága kiemelten fontos számunkra. Annak érdekében, hogy nyilvántartásunk önrõl is a lehetõ
legpontosabb adatokat tartalmazza, kérjük, hogy szíveskedjék a lenti rovatokat olvashatóan, pontosan kitölteni! Segítõ közremûködését elõre is köszönjük!

A káresemény ideje:

év                          hónap                 nap              óra           perc

A káresemény helye:

ország                                              helység

kerület                                                           utca                 házszám

Lakott területen kívül:                                                           út                     km

A gépjármûvének adatai:

Forg. rsz.: Elõzõ forg. rsz.:

Gépjármû felelõsségbiztosítója:

Bonus-malus besorolása:

Gyártmánya:                                              Típusa:

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

Ha igen, akkor kinek a részére?

A tulajdonos neve:

Állandó lakcíme:

utca                 házszám

E-mail címe:                                           @

Telefon:

Születési helye, ideje:

Anyja leánykori neve:

Bankszámlaszáma:

A vezetõ neve:

Állandó lakcíme:

utca                 házszám

Telefon:

Születési helye, ideje:

Anyja leánykori neve:

Nyilatkozatok
Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A biztosításom a káresemény idõpontjában érvényes volt, valamint kártérítést kizáró ok (pl. ittasság) nem állt fenn. Je-
len sérüléssel kapcsolatban javítási vagy egyéb kártérítést más biztosítótól nem vettem fel. Meghatalmazom a biztosító társaságot, 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 ellenõrizhetetlensége miatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak, a biztosító kötelezettsége a Ptk. 544. § (2) bekezdésének megfelelõen nem áll be.
Alulírott tulajdonos/üzembentartó/vezetõ a jelen nyilatkozat aláírásával ezúton nyilvánítom ki arra vonatkozó önkéntes és határozott hozzájárulásomat, hogy a Generali-Providencia Zrt.
– a jármûvem esetleges elõzetes, illetve a jelen káreseménnyel kapcsolatos káriratait a jelen káreseményem elbírálásához beszerezze a társbiztosítóktól;
– a jelen káreseménnyel kapcsolatos adatokat a biztosító a jármûvem esetleges késõbbi káreseményeinek kárrendezésekor annyiban, amennyiben annak jogalapja illetve összegsze-

rûsége megállapításához szükséges felhasználja, valamint – a személyes adataim kivételével – más, a káreseményben érdekelt társbiztosító(k) részére is megismerhetõvé tegye.
Amennyiben a fentiekhez nem járul hozzá, kérjük, hogy a megfelelõ részt húzza át!

Jogosult-e a tárgyi gépkocsival kapcsolatban áfa-visszatérítésre? jogosult vagyok nem vagyok jogosult

Kelt:                                                                        ,                               év                                     hó                         nap

Jármûvezetõ aláírása Tulajdonos aláírása (közületek esetén cégszerûen)

Kárfelvételi hely: Számlás kárrendezés:                igen                 nem További vizsgálat szükséges:                igen                 nem

Naplószám/Fotószám: Km óra állása: Megjegyzés:

Kárrendezési alap: Szakértõ által elfogadott km:

Kérjük olvassa el figyelmesen a túloldali tájékoztatót!
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Ssz. Megnevezés E I N Megjegyzés
1. E. szélvédõ
2. E. szélvédõ díszléc
3. H. szélvédõ
4. H. szélvédõ díszléc
5. B./J.e. háromszögüveg
6. B./J.e. háromszögüveg gumikeret
7. B./J.e. ajtóüveg
8. B./J.e. ajtóüveg gumikeret
9. B./J.h. ajtóüveg

10. B./J.h. ajtóüveg gumikeret
11. B./J.h. ajtó háromszögüveg
12. B./J.h. ajtó háromszögüveg gumikeret
13. B./J.h. oldalüveg
14. B./J.h. oldalüveg gumikeret
15. Ragasztószett

Dátum: Aláírásommal tanúsítom, hogy a kárbejelentõ lap 
ügyfélpéldányát átvettem:

Szakértõ:

Tulajdonos vagy megbízottja

Jelöltem:

igen           nem

Márka:

színezett üveg fûtõszálas kivitel esõszenzor

Jelölés: „X” a kívánt javítási mód oszlopba; I esetén idõ (AW-ben) a Megjegyzés rovatban; 1 óra = 10 AW; Kivételek (1 óra = 12 AW): BMW, Mercedes, Opel
Jelmagyarázat:       E – csere;       I – javítás;       N – mellékmunka.

Tulajdonos adószáma (cégek esetén):

––

1066 Budapest, Teréz krt. 42–44. Generali TeleCenter: (06-40) 200-250



Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban a gépjármû kárrendezéssel kapcsolatos néhány fontos tudnivalóra szeretnénk felhívni szíves figyelmét. Kérjük, olvassa el figyelmesen tájékoztatón-
kat, mellyel segítségére kívánunk lenni abban, hogy az önt ért káresemény miatt minél kevesebb további teendõje és kellemetlensége adódjon.

1. A kárrendezés menete
A kárbejelentés után kárszakértõnk elvégzi a kárfelvételt. Amennyiben az elsõ kárfelvétel során bármilyen okból (pl. motorháztetõ nem nyitható, a gépkocsi fel-
emelése vagy megbontása szükséges, stb.) nem került fel valamilyen sérülés a jegyzõkönyvre, akkor kérjük, hogy ezt jelezze illetékes kárrendezési egysé-
günknek. Ez esetben kárszakértõnk a hely és az idõpont egyeztetése után elvégzi a pótszemlét. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kártérítés meghatáro-
zásakor csak azokat a sérüléseket tudjuk figyelembe venni, amelyek a kárfelvételi jegyzõkönyvön rögzítésre kerültek.
Az összes sérülés rögzítése után társaságunk ellenõrzi, hogy a gépjármû gazdaságosan javítható-e. 
Amennyiben a kérdés a kárfelvételkor egyértelmûen eldönthetõ, akkor kárszakértõnk a kárfelvételi jegyzõkönyvön jelzi, hogy a gépjármû „Gazdaságosan javít-
ható” vagy „Gazdaságosan nem javítható”. 
Kétséges esetben kárszakértõnk feltünteti a gépjármû javításának gazdaságossági határát, vagy jelzi a javítási árajánlat szükségességét. Ez esetben társasá-
gunk saját kalkulációja, illetve a benyújtott javítási árajánlat alapján a késõbbiekben nyilatkozik, hogy a gépjármû gazdaságosan javítható-e, vagy sem. Felhívjuk
szíves figyelmét, hogy a nyilatkozatunkat megelõzõen megkezdett javítás többletköltségét nem áll módunkban megtéríteni.
Amennyiben a gépjármû gazdaságosan javítható, elkezdõdhet a gépjármû javítása. Ön eldöntheti, hogy a lehetséges kárrendezési módok közül – melyeket a
következõ 2.1. és 2.2. pontokban részletesen ismertetünk – melyiket választja.
Amennyiben a gépjármû gazdaságosan nem javítható, akkor totálkárrendezésre kerül sor, ennek menetét a 3. pontban ismertetjük.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy bármilyen kárkifizetés alapvetõ feltétele a jogalap tisztázása és a biztosítási fedezet megléte.

2. Kárrendezés a gépjármû helyreállítása alapján
A helyreállítás alapján történõ kárrendezés az ön választásának megfelelõen történhet társaságunk saját kalkulációja alapján, illetve javítási számla alapján.
Mindkét esetben a következõket vesszük figyelembe:
– valamely alkatrész cseréje esetén a márkaképviseletek által megadott hazai alkatrészár, a csere gyári normaideje, valamint a régi és az új alkatrész közötti

értékkülönbség (értékemelkedés);
– alkatrész javítása, egyengetése esetén a kárfelvételi jegyzõkönyvön rögzített munkaidõ-mennyiség, de maximum a ténylegesen indokolt munkaidõ ráfor-

dítás;
– alkatrészek fényezési költségének megállapításakor a Fényezési Tanács által jóváhagyott anyag- és munkaidõ-mennyiség;
– a cserélendõ, javítandó alkatrészek, fényezett felületek kár elõtti állapota;
– hazai átlagos javítási óradíjak.

2.1. Számla nélküli, kalkulációnk alapján történõ kárrendezés
Ez esetben társaságunk javítási kalkulációt készít, melynek alapján felajánlja a kártérítési összeget. 

2.2. Javítási számla alapján történõ kárrendezés
Ez esetben a kártérítési összeg meghatározása a javítási számla alapján utólag történik. Ezért a késõbbi, a számlák el nem fogadásával kapcsolatos kellemet-
lenségek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a javítás megrendelése, vagy az alkatrész megvásárlása elõtt kérjen árajánlatot a szolgáltatótól, és azt mutas-
sa be az illetékes kárrendezési egységünknél.
Egységeinkben kollégáink készséggel állnak az ön rendelkezésére az önnek legmegfelelõbb szerviz kiválasztásában. A gyorsabb, egyszerûbb ügyintézés
érdekében javasoljuk, hogy a javíttatást Partnerszervizeink valamelyikében végeztesse. Partnerszervizeink esetében lehetõség van az ún. hitelleveles ügyin-
tézésre. Ennek során társaságunk az ön meghatalmazása alapján közvetlenül rendezi a javítás költségét a szervizzel, és így önnek csak az önt terhelõ tételeket
(önrész, áfa, értékemelkedés, stb.) kell kifizetni. Emellett Partnerszervizeink az ügyintézési teendõk jelentõs részét is átvállalják öntõl.

3. Totálkárrendezés   
Amennyiben a gépjármû gazdaságosan nem javítható, akkor totálkárrendezésre kerül sor. Ez esetben a kártérítési összeg alapja a káridõponti érték és a ma-
radványérték különbözete.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a maradvány minél magasabb értéken történõ értékesítése illetve beszámíthatósága vonatkozásában önt a Polgári Törvény-
könyv alapján kárenyhítési és együttmûködési kötelezettség terheli. Ezért a maradvány értékesítése elõtt kérjük, minden esetben szíveskedjen egyeztet-
ni a területileg illetékes kárrendezési egységünkkel. 
Az értékesítéshez társaságunk az ön segítségére kíván lenni azáltal, hogy sérült gépjármûvek kereskedelmével foglalkozó cégektõl árajánlatokat szerez be.
Ezeket az ajánlatokat vesszük figyelembe a kártérítési összeg meghatározásakor. Természetesen a sérült gépjármûvel ön szabadon rendelkezik, de felhívjuk
szíves figyelmét, hogy egyeztetés és együttmûködés hiányában az általunk beszerzett vételi ajánlatnál kisebb értéket nem tudunk elfogadni.

4. Kárkifizetés
A kártérítési összeg kifizetése történhet postai úton, banki átutalással, illetve kisebb összegek esetében névre szóló, postán beváltható csekkel. A pénzforga-
lom csökkentése érdekében, illetve biztonságtechnikai okokból javasoljuk önnek a banki átutalással történõ rendezést.
A kártérítési összeg kifizetése csak a tulajdonosnak vagy az általa szabályosan meghatalmazott személynek, javítónak történhet.
Amennyiben a gépjármûvet tulajdonjog korlátozás terheli, akkor kérjük, hogy az ügyintézés meggyorsítása érdekében a jogfenntartótól szíveskedjék a kártérítés
felvételére szóló engedményezõ nyilatkozatot beszerezni.

Köszönjük, hogy elolvasta tájékoztatónkat. Bízunk benne, hogy sikerült hozzájárulnunk kárügyének gyors, kellemetlenségektõl mentes ügyintézéséhez. Természe-
tesen kollégáink bármilyen további kérdés esetén is állnak az ön rendelkezésére.

Amennyiben a kárfelvételi jegyzõkönyv ügyfélpéldányát nem a sérült gépjármû tulajdonosa, hanem annak meghatalmazottja, vagy a javítást végzõ szer-
viz, stb. veszi át, kérjük, hogy feltétlenül tájékoztassa a fentiekrõl a gépjármû tulajdonosát!

További balesetmentes közlekedést kívánunk! 

Generali-Providencia Zrt.

Gépjármû-kárrendezési tájékoztató


