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Gépjármű rendszáma:  

Gépjármű gyártmánya/típusa:  

Káresemény ideje (év, hó, nap, óra):  

Káresemény pontos helye:  

A gépjárművet vezető neve:  

A gépjárművet vezető címe:   

A gépjárművet vezető telefonszáma:  

Gépjármű 
tulajdonosának/üzembentartójának neve: 

 

Gépjármű 
tulajdonosának/üzembentartójának címe:  

 

Gépjármű 
tulajdonosának/üzembentartójának 
telefonszáma: 

 

Gépjármű 
tulajdonosának/üzembentartójának email 
címe: 

 

Kárigény elismerése esetén a gépjármű 
tulajdonosának/üzembentartójának 
bankszámlaszáma: 

 

 

Gépjármű haladási sebessége 
káreseménykor: (km/h) 

 

Rendőri intézkedés történt-e? igen  nem  

Fénykép készült-e? igen  nem  

 

Tanúk 

Tanú 1 neve:  

Címe:  
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Tanú 2 neve:  

Címe:  

 
Káreseményből származó sérülések: 
 

 

Káresemény pontos leírása: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Várható/tényleges kárösszeg: (Ft)  

A károsult járműnek a káreseménykori bemutatása a biztosító kárszakértője részére a kár műszaki beazonosítása és a kártérítési összeg 
megállapítása miatt mindenképpen szükséges. A biztosító által végzett szemle előtt a káreseti állapot megváltoztatása kizárólag abban az 
esetben lehetséges, ha ez a további kármegelőzés, kárenyhítés, vagy a lakhelyre, javítóműhelybe történő biztonságos továbbjutáshoz indokolt 
(szükségjavítás). 
Ha a károsult járműről a biztosító szemléje előtt az előzőek miatt bármely alkatrész leszerelése megtörténne, akkor a leszerelt alkatrészt a 
károsult jármű szemléje során be kell mutatni a biztosító kárszakértőjének.  
 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és a tájékoztatást tudomásul vettem. 
 
Dátum:                          

……………………………… 
                  Károsult aláírása 
Gépjármű szemle kérése a Generali Providencia Biztosító Zrt.-től. 
A fenti adatok alapján kérjük a gépjármű sérüléseinek műszaki vizsgálatát és rögzítését. E 
szemle nem jelenti a BIOKOM Nonprofit Kft. felelősségének (követelés jogalapjának) 
elismerését! 
 

 

       ………….……………………………... 
BIOKOM Nonprofit Kft . 
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KÁRESEMÉNY BEJELENTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES IRATOK, ADATOK 
 
 
 

- A károsult neve, elérhetősége, bankszámlaszáma 

- Az eset részletes leírása (mikor, hol, hogyan, miért történt, tanúk neve és adatai, egyéb 

fontos körülményei) 

- Rendőrségi jelentés 

- Fotók a helyszínről, károsodásról 

- Gépjármű forgalmi engedélyének másolata 

- Kárösszeg igazolása javítási számla eredeti példányával (benyújtáskor elég árajánlat 

kérése is). 

 

Bejelentés az alábbi címen: 

BIOKOM Nonprofit Kft. 
Ügyfélszolgálat 
7632 Pécs, Siklósi út 52. 
 
 
A kárigény elbírálásáról a károsultat írásban értesítjük! 
 
 


