Baleset (káresemény) leírása
19. Helyszínrajz: Kérjük ábrázolja az utat, utcát (név, hsz., km-k , közeli városok) a

20. Id járás:

két gépjárm helyzetét a baleset után, a rendszámokat, a keréknyomokat, valamint

derült, borús, szeles,

a közlekedési jelzéseket (lámpa, tábla).

ködös, havas-(ólmos)
es s
tgk., busz

Útfelület:
száraz, gödrös, vizes

szgk.

jeges, sáros, sima

mkp.
kp.

Útburkolat:

els bbségadás

makadám, kockak ,

aszfalt, beton, keramit,
kötelez
f út

földút
21. A gépjárm vek
haladási sebessége

lámpa

a káreseményt

egyir. utca

....... frsz ..........km/h

megel z en:
....... frsz ..........km/h

22. Káresemény leírása (egyéb közölnivaló):

23. A baleset során megsérül személyek:
Név: ......................................................................

vezet , utas, gyalogos

könny , súlyos, halálos

vezet , utas, gyalogos

könny , súlyos, halálos

Lakcím: .................................................................
Név: ......................................................................
Lakcím: .................................................................

24. A baleset során károsodott egyéb tárgy tulajdonosai: (oszlop, kerítés stb.)
Név: ......................................................................

A kár tárgya: .............................................................

Lakcím: .................................................................
Név: ......................................................................
Lakcím: .................................................................

25.
1. Ön szerint ki a felel s a balesetért (káreseményért)?
én/ saját (gép)járm vem vezet je
a másik fél
mindketten
2. Kérem, hogy saját (gép)járm vemben keletkezett kárt CASCO biztosításom alapján rendezzék

igen

nem

3. Kábítószer, alkohol vagy a (gép)járm vezetést károsan befolyásoló gyógyszer hatása alatt álltam

igen

nem

4. Hozzájárulok, hogy a jelen kár elbírálásához a (gép)járm vem esetleges el zményes káradatait, káriratait a
Biztosító megismerje, és azt részére az el zményes káradatot kezel társbiztosító átadja.
5. Hozzájárulok, hogy a Biztosító a gépjárm vem jelen káreseményével összefügg hatósági (igazgatási,
rend rségi, vagy ügyészségi) iratokba betekintsen, valamint azokról másolatot kapjon.
6. Kijelentem, hogy a hatályos jogszabályok értelmében ezen (gép)járm vel kapcsolatosan áfa
visszatérítésre vagyok jogosult.
7. Tudomásul veszem, hogy a biztosító a biztosítási titoknak min sül adataimat a hatályos adatvédelmi és
biztosítási törvény engedélye alapján más gazdálkodó, vagy hivatalos szervezetnek, személynek átadhatja.

igen

nem

igen

nem

igen

nem

igen

nem

Jogosultság esetén adószámom
(A következ rovatot abban az esetben kell kitölteni, ha a kártérítésb l személyi jövedelemadó el leg kerül levonásra)
...........................................................................................................................................................................................
Adóazonosító jele:

(APEH adóigazolványról)

Kijelentem, hogy a károsult gépjárm a saját tulajdonom, azt hitel, lízing ill. tartós bérlet nem terheli,........................által finanszírozott.
Dátum: ....................................

.............................................................
a tulajdonos aláírása

.......................................
a vezet aláírása

