KÁRBEJELENTÉSI ADATLAP MEZŐGAZDASÁGI ASZÁLYKÁRHOZ
Szerződésszám:			
A szerződő neve:			
Lakcím/székhely:			
Bankszámlaszám:			
E-mail cím:			

J______j					

Kárszám:

J______j

J____________________________________j
J__j J__________________________j helység,
J_______________________________j út/utca, házszám
J______j - J______j - J______j
J____________________j			Telefonszám: Jj / J_____j
J__________________________j
J______j - J______j - J______j
J______j - u - Jj
J____________________j
Telefonszám: Jj / J_____j

A biztosított (károsult) neve (ha nem azonos a szerződővel):
Bankszámlaszám: 			
Adószám:			
E-mail cím:			

E-mail cím:			

J________________________j
J____________________j			Telefonszám: Jj / J_____j

Regisztrációs szám:		

J____________________j

A kapcsolattartó neve (ha nem azonos a biztosítottal/szerződővel):

Társbiztosított/Zálogjogosult/Engedményes neve:

J_____________________________j

A KÁROSODÁSSAL KAPCSOLATOS NYILATKOZAT*
Nyilatkozom, hogy

a) kukorica növényben (KAL21) J____j hektáron (a károsodott kultúra üzemi szintű területének nagysága), illetve

b) napraforgó növényben (IND23) J____j hektáron (a károsodott kultúra üzemi szintű területének nagysága)
80%-ot elérő aszálykárom van, ezért kárelőleg-kifizetésre igény tartok.
A Magyar Államkincstár részére benyújtott legutolsó, 2022. évre vonatkozó egységes kérelmet (térképek nélkül) jelen kárbejelentő lap mellékleteként benyújtom.

A KÁRRENDEZÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK
Kérjük, hogy a szolgáltatási igény elbírálásához az alábbi dokumentumokat küldje meg:
Egységes Kérelem a blokktérképek nélkül																					

Csatolva:

Amennyiben a szerződésre társbiztosított/zálogjogosult/engedményes került bejegyzésre
a károsodott növénykúltúra tekintetében, úgy a társbiztosított/zálogjogosult/engedményes nyilatkozata			

Csatolva:

A biztosított halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat és a MÁK, vélelmezett örökösre vonatkozó határozata		

Csatolva:

O
O
O

Igen
Igen
Igen

O
O
O

Nem
Nem
Nem

NYILATKOZATOK:
Alulírott szerződő/biztosított a jelen kárbejelentési adtalap aláírásával tudomásul veszem, hogy:
a) 	a biztosító a kárrendezés során vizsgálja a jogi feltételek fennállását, így különösen azt, hogy ki a biztosító szolgáltatásának jogosultja, továbbá hogy a szerződés díjrendezett-e, vagy díjtartozás áll-e fenn az ügyfél terhére;
b)	a biztosítónak visszakövetelési joga van abban az esetben, ha a kifizetett kárelőleg összege nagyobb, mint a szemlén igazolt hozamveszteségből származó kár mértéke;
c) 	a biztosító a kárelőleget a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
27/2014. (XI. 25.) FM rendeletben meghatározott referenciahozam alapján és a szerződési feltételek alkalmazásával (a biztosító hatályos szerződési feltételeiben meghatározott üzemszintű és abszolút önrész) számolja ki;
d)	a kárelőleg jelen formában történő kifizetése nem jelenti automatikusan a biztosító részéről a jogalap elismerését és az arra vonatkozó vizsgálatról való lemondását;
e) 	a bejelentésben szereplő adatok pontosságáért és teljességéért kizárólag a szerződő a felelős;
f) a jogalap megállapítása az agro.met.hu-ról származó adatok alapján történik.
g) az aszálykárrendezés során a biztosító kizárólag elektronikus úton tart kapcsolatot az ügyféllel.
Nyilatkozom, hogy a fenti adatokat büntetőjogi felelősségem tudatában adtam meg a biztosító részére az aszálykár rendezéséhez.

Kelt: ___________, J__j év Jj hó Jj nap

__________________
A biztosított (cégszerű) aláírása

* Kérjük, hogy a megfelelő szövegrészt jelölje be és töltse ki!

AHE-52645

Az adatkezeléssel kapcsolatosan részletes tájékoztató és szabályok a www.allianz.hu honlapon találhatóak.

