Kárszám:

J_________j

Kárbejelentési lap teljes gépjármûlopás esetén
Módozat: O 250

O 251 O 252 O 329 O egyéb J_________j CASCO
J__j év Jj hó Jj nap Jj óra Jj perc
J________j ország J___________j város/település,
J_____________________j út/utca J_j hsz/hrsz.
J______________________j út J_j km

A gépjármû leállításának idõpontja:
Helye:
Lakott területen kívül:

A gépjármûeltûnés észlelésének idõpontja: J__j év

Jj hó Jj nap Jj óra Jj perc
J__________________________j
Jj / J_____j
Jj J___________________________j
J______j - J______j - J______j

A forgalmi engedélybe bejegyzett tulajdonos neve:
Telefonszáma:
Címe:
Bankszámlaszáma:

Elidegenítési korlátozással terhelt-e a gépjármû? O igen

O nem

J___________________________j
Jj J___________________________j
Bankszámlaszáma:
J______j - J______j - J______j
A korlátozást tartalmazó szerzõdés fajtája: O lízing O részletfizetés O bérlet O haszonbérlet O egyéb J_______j
Amennyiben igen, a tulajdonjogra jogosult neve:

Címe:

J______j
A gépjármû elõzõ rendszámai:
J______j , J______j , J______j
A forgalmi engedély száma:
J_________j
O eredeti O másolat
J__j év Jj hó Jj nap
Hányadik tulajdonos: Jj
Érvényessége:
Elsõ forgalomba helyezés idõpontja:
J__j év Jj hó Jj nap
Magyarországi elsõ forgalomba helyezés idõpontja: J__j év Jj hó Jj nap
J_j Gyártmánya: J____________________________j
Gyártási éve:
Típusa:
J_________________j (C, CC, CL, GL, CD, S, SL, I, GT, TURBO) Ajtók száma: U
Alvázszáma:
J______________j Motorszáma: J______________j
Fajtája:
O személygépkocsi O tehergépkocsi O autóbusz, O egyéb J____________j
Az ellopott gépjármû forgalmi rendszáma:

A gépjármû

O magán O közületi O taxi (fõállású, másodállású) O bérgépkocsi O tömegközlekedési busz
O iparszerû teherfuvarozás
hajtóanyaga: O benzin O dízel O gáz
hengerûrtartalma:
J_j cm
3

teljesítménye:
szállítható személyek száma:
km-óra állása:

J__j km

J_j kW
Jj

színe:
tgk teherbírása:

J____________j
J_j t

Rendelkezik-e szerviz-számlákkal, vagy egyéb bizonylattal, amely a km-óra állását igazolja?

O igen O nem

A gépjármû vásárlási számlája vagy adásvételi szerzõdése rendelkezésére áll-e?

O igen O nem

Hol és mikor vásárolta a gépjármûvet?
Új állapotban:
Használt állapotban:
Sérülten:

J__________________j J__j év Jj hó Jj nap

O Magyarországon kereskedõtõl O külföldön kereskedõtõl
O Magyarországon szabadpiacon O külföldön szabadpiacon
O Magyarországon kereskedõtõl O külföldön kereskedõtõl
O igen O nem

Amennyiben külföldön vásárolta a gépjármûvet:
a vámpapírok rendelkezésére állnak-e?
a gépjármû külföldi okmányai rendelkezésére állnak-e? (forgalmi engedély, tulajdonlap, szervizkönyv)

O igen O nem
O igen O nem
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Üzemeltetési módja:
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J________________________________j

A felelõsségbiztosító neve:

Az elmúlt 5 évben milyen gépjármûkára volt?

O töréskár O rongáláskár O elemikár O lopáskár

J____________________________j
J________________________________j
J________________________________j
J________________________________j
J________________________________j

Allianz Hungária Biztosító Zrt.-nél rendezve:

Más biztosítónál rendezve:

A lopás elõtt milyen volt a gépjármû állapota?

J________________________________j
J________________________________j
szerkezeti elemek:
J________________________________j
Melyik szerviz végezte az idõszakos karbantartási munkákat? J_______________________j
karosszéria (esetleges sérülések is):
fényezés állapota:

O igen O nem

Az elmúlt 1 évben volt-e javítónál a gépjármû?
Amennyiben igen, hol?

Név:
Cím:

J________________________________j
Jj J_____________________________j

A gépjármûvet hány darab kulccsal vásárolta? Jj db

O igen O nem
O igen O nem

Ezek között volt-e másolt kulcs?
A gépjármû kulcsairól az Ön megbízása alapján készült-e másolat?
Amennyiben igen, kinél, mikor és hol?

J_____________________________j

O igen O nem

Volt-e bármely zárszerkezetnek meghibásodása?
Amennyiben igen, mikor és hol javították?
Kik rendelkeznek a gépjármûhöz kulccsal?

J_____________________________j
J_____________________________j

Volt-e riasztó indításgátló a gépjármûben?
Amennyiben volt, milyen védelmi funkciókat látott el?

O ütésérzékelõ
O mechanikus

Volt-e hozzá távirányító?
Amennyiben igen, hány db?

Jj

Volt-e a riasztónak és/vagy az indításgátlónak meghibásodása?

O belsõtér-érzékelõ
O ultrahangos

O igen O nem

O automatikus bekapcsolás

O igen O nem
O igen O nem

Amennyiben igen, hol javították?

J_____________________________j

Milyen extra tartozékok voltak a gépjármûvön?

J_____________________________j

Az extra tartozékok vásárlásáról, beszerzésrõl rendelkezik-e számlával?
A tulajdonos használatában lévõ gépjármûvet vitték el?

O igen O nem
O igen O nem

J_____________________________j
Telefonszáma:
Jj / J_____j
Címe:
Jj J__________________________j
Milyen minõségben használta a gépjármûvet? J_____________________________j
Amennyiben nem, a használó neve:

O igen O nem

A gépjármûvet rendszeresen használta-e más?
Kölcsön szokta adni a gépjármûvét?

J_____________________________j

O igen O nem

Az eltulajdonítás helyére történõ leálláskor a gépjármûvet bezárta-e?
A riasztót és/vagy az indításgátlót bekapcsolta-e?
Tud-e tanút megnevezni a gépjármû leállítási helyének igazolására?
Amennyiben igen, a tanú neve:
Címe:
Telefonszáma:

O igen O nem

O igen O nem O igen, de nem mûködött
O igen O nem

J_____________________________j
Jj J__________________________j
Jj / J_____j
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Amennyiben igen, ki és milyen célból?
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Ki észlelte a gépjármû eltulajdonítását?
Amennyiben más személy, akkor annak neve:
Telefonszáma:
Címe:

O tulajdonos O a gépkocsit használó O más személy

J_____________________________j
Jj / J_____j
Jj J__________________________j

Van-e valamilyen gyanúja a tettessel (tettesekkel) kapcsolatosan?

J____________________________________________j
Hol, mikor, melyik rendõri szervnél tette meg a feljelentést?

J______________________________________j kapitányságon,
J__j év Jj hó Jj nap Jj óra Jj perc

O igen O nem
O igen O nem

A rendõrség bevonta a - gépjármû forgalmi engedélyét?
- kulcsait?

Jj db-ot

Külföldön keletkezett lopáskár esetén milyen szervnél és hol jelentette a káreseményt?

J____________________________________________j
J____________________________________________j
Milyen közlekedési eszközzel tért vissza Magyarországra?

J____________________________________________j

O igen O nem

Az utazási bizonylatokat (pl. vasúti jegyek) mellékelem:

Nyilatkozat
teljes gépjármûlopáskár bejelentéséhez
Alulírott büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a lopás helyén és idõpontjában gépjármûvemmel nem parkoltam
szabálytalanul, illetve olyan helyen sem, ami maga után vonhatta, hogy a gépjármûvet a rendõrség, (illetve a polgármesteri hivatal)
elszállíttassa.
Ha a tudomásomra jut, hogy a gépjármûvemet bármely egyéb ok miatt a rendõrség (illetve a polgármesteri hivatal) szállította el, azt az
Allianz Hungária Biztosító Zrt.-nek haladéktalanul bejelentem. Tudomásul veszem, hogy ez nem minõsül biztosítási eseménynek, a
biztosítótársasággal szemben kárigénnyel nem léphetek fel.
Kijelentem, hogy a részemre átadott lapon szereplõ személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást megismertem, tudomásul
vettem. Jelen nyilatkozataimat a tájékoztatás ismeretében teszem meg.
Alulírott szerzõdõ/tulajdonos/gépjármû használó a jelen nyilatkozat aláírásával ezúton nyilvánítom ki arra vonatkozó önkéntes és határozott
hozzájárulásomat, hogy az Allianz Hungária Biztosító Zrt.
a) a biztosítási szolgáltatás elbírálása és teljesítése céljából a személyes és a különleges személyes
O igen* O nem**
adataimat kezelje.
b) a szolgáltatás elbírálásához és a kár rendezéséhez szükséges igazolványaimról, engedélyeimrõl
O igen* O nem**
fénymásolatot készítsen.
c) a jelen kár- és biztosítási eseménnyel összefüggésben a személyes adataim felhasználásával
O igen* O nem**
a rendõrségi és ügyészségi iratokba betekintést nyerjen, valamint azokról másolatot kapjon.
d) a biztosított vagyontárgyam esetleges elõzetes káriratait a személyes adataim felhasználásával
O igen* O nem**
a jelen kárigényem elbírálásához beszerezze a társbiztosítóktól.
e) teljes gépjármû-lopáskár esetén a biztosított vagyontárgy és a kárügy biztosítási titoknak minõsülõ
adatait (a gépjármû forgalmi rendszáma, a lopás idõpontja és helyszíne) a gépjármû megtalálása
O igen* O nem**
érdekében újságban, interneten megjelentethesse.

Jj hó Jj nap

_______________

_______________

a szerzõdõ /tulajdonos sajátkezû aláírása
(cégszerû aláírás)

a használó sajátkezû aláírása

* Kérjük hozzájárulása esetén az O igen* rovatot szíveskedjék kitölteni.
** Ha nem járul hozzá bármelyik adatkezelési, adattovábbítási esethez, akkor az annak megfelelõ

O

nem** rovat kitöltésével jelezze.

A szerzõdõ//tulajdonos /gépjármû használó a jelen nyilatkozatot csak személyesen jogosult megtenni.
Kérjük töltse ki a „Meghatalmazás és engedményezõ okirat”-ot is.
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Kelt: _________ , J__j év
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Meghatalmazás és engedményezõ okirat
teljes gépjármûlopás kifizetéséhez
Alulírott(ak) __________________________________________
mint a __________ forgalmi rendszámú __________ gyártmányú, __________ típusú,
___________ alvázszámú és ___________ motorszámú gépjármû kizárólagos tulajdonosa(i)
kijelentem(jük), hogy ha a gépjármûvemet(vünket) megtalálják, a rendõrségi értesítést követõen 15 munkanapon belül köteles(ek)
vagyok(unk) errõl az Allianz Hungária Biztosító Zrt. _____________________________
kárrendezõ egységét tájékoztatni és nyilatkozni, hogy a megtalált gépjármûre a továbbiakban igényt tartok(tunk)-e.
Amennyiben az Allianz Hungária Biztosító Zrt. értesít, hogy a fenti gépjármûvet megtalálták, és az értesítésre 15 napon belül nem
válaszolok(lunk), a gépjármûre nem tartok(tunk) igényt. Ebben az esetben meghatalmazom(zuk) az Allianz Hungária Biztosító Zrt.-t, hogy a
fent megjelölt gépjármûvet helyettem(ünk) és nevemben(ünkben) értékesítse, tekintettel arra, hogy a CASCO biztosítás alapján a gépjármû
káridõponti értékét részemre(ünkre) megtérítette.
Kijelentem(jük), hogy ezen gépjármûre vonatkozóan a hatályos jogszabályok értelmében áfa-visszatérítésre

O jogosult vagyok
O jogosultak vagyunk

O nem vagyok jogosult
O nem vagyunk jogosultak

A következõ résznél a *-gal megjelöltek közül kérjük a megfelelõt bekarikázni, a nem megfelelõket át kell húzni. (Csak egy pont megjelölése fogadható el!)

1* A károsult gépjármû tulajdonosa: MAGÁNSZEMÉLY
A gépjármû értékesítésébõl származó teljes követelésemet(ünket) az Allianz Hungária Biztosító Zrt.-re engedményezem(zük). Egyben
nyilatkozom(unk) arról, hogy a fenti vagyontárgy értékesítésébõl eredõen áfabefizetési kötelezettségem(ünk) nincs.
2* A károsult gépjármû tulajdonosa: ÁFA-ALANYI ADÓMENTES TEVÉKENYSÉGET VÉGZÕ
Amennyiben a megtalált gépjármûre nem tartok(tunk) igényt, tudomásul veszem(szük), hogy a gépjármû értékesítés lebonyolításához
szükséges számla kiállítása az Allianz Hungária Biztosító Zrt. által megjelölt telephely részére az én (mi) kötelességem(ünk).
A gépjármû értékesítésébõl származó teljes követelésemet(ünket) az Allianz Hungária Biztosító Zrt.-re engedményezem(zük). Egyben
nyilatkozom(unk) arról, hogy a fenti vagyontárgy értékesítésébõl eredõen áfabefizetési kötelezettségem(ünk) nincs.
3* A károsult gépjármû tulajdonosa: ÁFA FIZETÉSRE KÖTELEZETT GAZDÁLKODÓ SZERVEZET, VAGY EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
Amennyiben a megtalált jármûre nem tartok(tunk) igényt, tudomásul veszem(szük), hogy a gépjármû értékesítés lebonyolításához
szükséges számla kiállítása az Allianz Hungária Biztosító Zrt. által megjelölt telephely részére az én (mi) kötelességem(ünk).
A gépjármû értékesítésébõl származó követelésem(ünk) áfát nem tartalmazó (nettó) részét az Allianz Hungária Biztosító Zrt.-re
engedményezem(zük). Az áfa összegét pedig a ___________ számú bankszámlámra(nkra) kérem(jük) átutalni.
Egyben nyilatkozom(unk) arról, hogy a fenti vagyontárgy értékesítésébõl eredõen áfabefizetési kötelezettségem(ünk) van.
Kelt: _________ , J__j év

Jj hó Jj nap

_____________
aláírás

Jj J_____________j
J________________j
szig.sz: J___________j
adószám: J___________j

Lakcím:

_____________
cégszerû aláírás

a cég adószáma: J______j -

U - Jj

J__________________j
Lakcím: Jj J_______________j
J__________________j
Szig.sz: J__________________j
Név:

Érkeztetési bélyegzõ:

J__________________j
Jj J_______________j
J__________________j
J__________________j
____________
az átvevõ neve

AHE - 52446/8

Elõttünk, mint tanúk elõtt: (cégszerû aláírásnál nem kell kitölteni!)
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