
Gépjármű kárbejelentő és 
kárfelvételi adatlap casco szélvédő és üvegkárokhoz

Kárszám:

Káresemény ideje: A tulajdonos neve:

év hónap nap perc

Káresemény helye: Állandó lakcíme:

ország helység

kerület utca házszám utca házszám

Lakott területen kívül: út km E-mail címe: @

A jármű sebessége a baleset idejében: km/óra

A megengedett sebesség a baleset helyén: km/óra Születési helye, ideje:

A gépjármű adatai: Anyja leánykori neve:

Forg. eng, érvényessége:

Bankszámla száma:

Forg. rendszám: Előző forg. rendszám:

Gyártmánya: Típusa: A járművezető neve:

Gépjármű felelőségbiztosító: Telefon:

A káresemény leírása

E-mail címe: @

Születési ideje (2007-es casco esetén):

Korlátozás kódja (ha van)

Nyilatkozatok:

Kérem, hogy a saját gépjárművemben keletkezett kárt casco biztosításom alapján rendezzék. Kijelentem, hogy a Kábítószer, alkohol vagy a gépjárművezetést károsan befolyásoló   

gyógyszer hatása alatt nem álltam. Forgalomirányító jelzőlámpa piros jelzésén nem haladtam át. Kijelentem, hogy a részemre átadott lapon szereplő személyes adatok kezelésére

vonatkozó tájékoztatást megismertem, tudomásul vettem. Jelen nyilatkozataimat a tájékoztatás ismeretében teszem meg. Alulírott üzembentartó /tulajdonos /vezető a jelen nyilatkozat

aláírásával ezúton nyilvánítom ki arra vonatkozó önkéntes és határozott hozzájárulásomat, hogy az Allianz Hungária Zrt.

a) a biztosítási szolgáltatás elbírálása és teljesítése céljából a személyes és a különleges személyes adataimat kezelje és szükséges engedélyeimről fénymásolatot készítsen.

b) a jelen kár- és biztosítási eseménnyel összefüggésben a személyes adataim felhasználásával a rendőrségi és ügyészségi iratokba betekintést nyerjen, valamint azokról másolatot kapjon. 

c) a biztosított vagyontárgyam esetleges előzetes káriratait a személyes adataim felhasználásával a jelen kárigényem elbírálásához beszerezze a társbiztosítóktól. 

d) jelen káreseménnyel kapcsolatos adatokat e gépjármű esetleges későbbi káreseményeinek rendezésekor annyiban, amennyiben annak jogalapja, illetve összegszerűsége megállapításához 

 szükséges, felhasználja, valamint – a személyes adataim kivételével – más, a káreseményben érdekelt társbiztosítók részére írásbeli megkeresésük esetén is megismerhetővé tegye

(postai úton vagy e-mailben).

e) az e-mail címem megadásával hozzájárulok, hogy a kárrendezés során az Allianz Hungária az értesítéseket, tájékoztatásokat e-mail-en (nyílt levelezési rendszeren keresztül)  meg.

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

Kijelentem, hogy a hatályos jogszabályok értelmében ezen gépjárművel kapcsolatban áfa-visszatérítésre  jogosult vagyok  nem vagyok jogosult

Kelt: , év hónap nap

- -
tulajdonos aláírása (közület esetén cégszerű)

Kárfelvételi hely: Km óra állása: Megjegyzés:

Számlás kárrendezés:  igen  nem További vizsgálat szükséges:  igen  nem

Megnevezés E I N Megjegyzés Szélvédő sérülései:

1 Első szélvédő

2 Első szélvédő diszléc  esőszenzor  jelölve

3 Hátó szélvédő  antenna

4 Hátsó szélvédő diszléc  fűthető

5 B/J e. háromszögüveg  hővédős

6 B/J e. háromszögüveg gumikeret  egyéb:

7 B/J e. ajtóüveg

8 B/J e. ajtóüveg gumikeret

9 B/J h. ajtóüveg

10 B/J h. ajtóüveg gumikeret Dátum:

11 B/J h. háromszögüveg

12 B/J h. háromszögüveg gumikeret

13 B/J h. oldalüveg Szakértő:

14 B/J h. oldalüveg gumikeret

15 Ragasztószett Tulajdonos, vagy megbizottja

Jelölés: "x" a kívánt javítási mód oszlopban, I (javítás) esetén javítási  idő AW-ban (10AW=1 óra). Jelmagyarázat:  E  csere,  I  javítás,  N  mellékmunka.

A biztosítóhoz beérkezett:

Vezetői eng. érv.

Vezetői eng. kategória

Vizsga időpontja

Telefon:

Állandó lakcíme

átvevő aláírásadátum
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járművezető aláírása
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Tulajdonos adószáma (cég esetén):



Tájékoztatás  
a személyes adatok kezeléséről a kárrendezés teljesítéséhez 
  

Személyes adatnak minősül az olyan adat, adatból levonható 
következtetés, amely egy meghatározott természetes személlyel (a 
továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható. A személyes adat 
biztosítási titoknak minősül. 
A biztosító személyes adatokat a biztosítási szerződés létrejöttével, 
nyilvántartásával és biztosítási szolgáltatás teljesítésével 
összefüggésben kezel. Az adatszolgáltatás önkéntes, de a biztosítási 
ajánlaton rögzített egyes személyes adatok közlése 
nélkülözhetetlen a biztosítási szerződés létrejöttéhez. Az 
adatkezelés céljával összefüggésben a biztosító tudomására jutott 
adatokat a biztosító a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről 
szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) értelmében az 
ügyfél külön hozzájárulása nélkül kezelheti. E törvényi 
felhatalmazás kizárólag azon személyes adatokra vonatkozik, 
amelyek nem minősülnek különleges adatnak. 
Ha a személyes adat az egészségi állapotra, kóros szenvedélyre 
vonatkozik, akkor az a hatályos jogszabályok értelmében különleges 
adatnak minősül, és az kizárólag az ügyfél írásbeli hozzájárulása 
alapján kezelhető. Az adatkezelés időtartama: a biztosító a 
személyes (és azon belül a különleges) adatokat a biztosítási 
jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti, 
ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény 
érvényesíthető.  
A biztosító, mint adatkezelő az adatok feldolgozásával – a 
kötvények, egyéb ügyfeleknek szóló levelek, iratok nyomtatása 
vonatkozásában – a biztosítási törvények megfelelő kiszervezési 
szerződés keretében az Állami Nyomda Nyrt-t (Cg.01-10-042030, 
1102 Budapest, Halom u.5.) bízza meg. A biztosítási szolgáltatás 
teljesítéséhez – postai vagy banki átutalás esetén – igénybevett 
Magyar Posta Zrt. és a jogosult által megnevezett bank 
adatfeldolgozónak minősül. 
A biztosító és az ügynöke, illetve megbízottja a tevékenysége során 
tudomására jutott, biztosítási titoknak minősülő adatokat 
(személyes és vagyoni adatokat, a szerződés adatait) – a 
jogszabályban meghatározott eseteket kivéve – csak akkor hozhatja 
harmadik személy tudomására, ha a titoktartási kötelezettsége alól 
az érintett ügyféltől vagy annak törvényes képviselőjétől a 
kiszolgáltatható titokkört megjelölve írásban felmentést kapott. 
Nem sért biztosítási titokra vonatkozó szabályt a biztosító, ha 
jogszabály alapján történő megkeresés vagy kötelező 
adatszolgáltatás teljesítése során bocsát biztosítási titoknak 
minősülő adatokat a jogszabályban meghatározott szerv(ezet) 
rendelkezésére.  
A biztosító egyes biztosítási szolgáltatások során igénybe vesz külső 
közreműködőket olyan esetekben, amikor a szolgáltatás 
nyújtásához megbízott speciális szakértelmére van szükség. A 
kiszervezett biztosítási tevékenységet végző megbízott személyes 
adatokat kezel, és a törvény titoktartásra kötelezi.  
A biztosító ügyfele a saját személyes, nyilvántartott, illetve 
továbbított adatairól – az erre vonatkozó törvényekben rögzített 
korlátozásokkal – jogosult tájékoztatást kapni, kérésére adatait a 
biztosító nyilvántartásában módosítja. 
A biztosító és ügynöke a személyes adatokat a biztosítási, illetve 
megbízási jogviszony fennállásának idején, valamint azon 
időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási és megbízási 
jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. A biztosító és 
ügynöke köteles törölni az ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy a létre 
nem jött szerződéssel kapcsolatos minden olyan személyes adatot, 
amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt. 
Az ügyfél jogellenes adatkezelés esetén élhet tiltakozási jogával, 
illetve bírósághoz is fordulhat. A biztosító mint adatkezelő köteles a 
bejelentést a törvény előírása szerint kivizsgálni, és az ügyfelet 
írásban tájékoztatni. 

 

Kármegelőzési és kárenyhítési tájékoztató 

  
Kérjük, előzze meg kárt szenvedett gépjárművének állagromlását, 
valamint gondoskodjon járműve biztonságáról, különös tekintettel 
az alábbi esetekben: 
betört vagy sérült szélvédő/oldalüveg esetén, 
ha a gépkocsi állapotánál fogva beázás veszélyének van kitéve, 
ha a zárszerkezet(ek) sérült állapotban van(nak), 
ha az indítókulcs elveszett, vagy ellopták, 
ha a jármű vagy annak alkatrészei a káresemény miatt könnyen 
eltulajdoníthatóvá váltak.  
Ha megsérültek a jármű elektromos berendezései, a tárolás során 
vegye le a jármű akkumulátorának csatlakozóját, így megelőzheti 
az elektromos zárlat kialakulását.  
Ha a járműből bármilyen folyadék szivárog, gondoskodjon róla, 
hogy az ne szennyezze környezetét, illetve ne alakuljon ki tűz- 
vagy robbanásveszélyes esetleg egészségre ártalmas állapot.   
Kérjük továbbá, hogy erősen sérült, de még mozgásképes 
járművével lehetőleg ne vegyen részt közúti forgalomban, így 
megelőzhető az újabb sérülés vagy a jármű állapotának további 
romlása. Semmiképpen ne induljon el – még javítóhoz sem –, ha 
gépjárművének világító berendezése, futóműve, 
kormányszerkezete vagy fékberendezése sérült meg, hiszen ezzel 
nemcsak saját járművét és a benne ülőket, hanem a közlekedés 
többi résztvevőjének biztonságát is veszélyezteti.  
Ha gépkocsijának szélvédőjén kavicsfelverődés következtében 
kisebb sérülés (ún. „kagylós” törés, vagy rövidebb repedés) 
keletkezett, az a legtöbb esetben javítható csere nélkül is. A javítás 
költségét önrész levonása nélkül térítjük casco biztosításának 
terhére. A javításhoz azonban feltétlenül szükséges, hogy a 
kavicsfelverődés helye pormentes maradjon, amit úgy érhet el, 
hogy azonnal leragasztja a sérülést valamilyen ragasztószalaggal 
(pl.: cellux, szigetelőszalag, öntapadó fólia, matrica).  
Kérjük, mindig tartsa be a KRESZ előírásait, minden esetben az út- 
és látási viszonyoknak megfelelően vezessen.   
Az előírt biztonsági berendezések (biztonsági öv, légzsákok) és 
felszerelések (gyermekbiztonsági ülés, bukósisak) állapotát 
rendszeresen ellenőrizze, szükség esetén gondoskodjon a 
karbantartásukról, továbbá ezeket mindig használja a közlekedés 
során, és erre utasainak figyelmét is hívja fel.   
A vezető akkor ül helyesen, ha a kuplungpedál teljes 
benyomásakor a térd kissé hajlított marad, válla kényelmesen 
támaszkodik az üléstámlához és enyhén behajlított karral fogja a 
kormányt 3 és 9 óránál. A kormányhoz túl közel ülő egy esetleges 
ütközésnél súlyosan megsérülhet a kinyíló légzsáktól. Célszerű a 
fejtámlákat úgy beállítani, hogy annak felső része legalább a 
szemmagasság vonaláig érjen, hogy egy esetlegesen hátulról 
érkező ütközésnél ne engedje a vezető vagy az utas fejét 
hátrabillenni.   
Vezetés közben csak kihangosító vagy mikrofonos fülhallgató 
használatával telefonáljon.  
Az évszaknak megfelelő, lehetőleg minden keréken azonos típusú 
és mintázatú gumiabroncsot használjon, továbbá mindig ügyeljen 
a gumik előírás szerű állapotára (profilmélység, levegőnyomás). 
Ha az abroncs profilmélysége nagyon lecsökken, vagy a gumi 
anyaga repedezni kezd, esetleg az oldalán dudorokat, a 
szálszakadás nyomait látja, azonnal cserélje azokat le biztonsága 
érdekében, hiszen a gumiabroncs a jármű legnagyobb 
igénybevételnek kitett alkatrésze.  
Magára hagyott járművében ne tartson látható helyen értékeket, 
vagy másnak értékesnek tűnő tárgyakat. Javasoljuk, hogy ezek 
menet közben is a lezárt csomagtérben legyenek. Különösen 
figyeljen arra, hogy járművét járó motorral vagy behelyezett 
indítókulccsal még rövid időre se hagyja el, még akkor sem, ha a 
jármű közelében marad. 
  
Allianz Hungária Zrt. 

 
 


