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AON Flotta csoportos Közlekedési Baleset és
Poggyászbiztosítás
Baleseti kárbejelentő
1. Biztosítási kötvény száma:

______________

Biztosított Cég adatai
Cég neve:_______________________________________
Cégjegyzékszáma:__________________________________
Cég címe:________________________________________
Biztosított autó adatai
Rendszám:_______________________________

Típus: ________________________

2. A Biztosított gépjárműt vezető személy adatai
Neve:_________________________________________
Anyja neve:______________________________________
Állandó lakcíme:__________________________________________________________
3. Az Igénybejelentő személy adatai
Neve:__________________________________________
Állandó lakcíme:___________________________________
E-mail cím: ______________________________________
Mobiltelefonszám: _________________________________

A Chubb European Group SE a francia biztosítási törvénykönyv hatálya alá tartozó biztosítótársaság, amelynek
székhelye La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Franiaország, és amelyet a
nanterre-i Kereskedelmi Bíróság a 450 327 374 szám alatt vett nyilvántartásba. Chubb European Group SE a jegyzett
tőkéjének (896.176.662 EUR) teljes összegét befizette. Chubb European Group SE Magyarország területén biztosítási
tevékenységét a Chubb European Group SE Magyarországi Fióktelepén (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.,
nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg. 01-17-000467) keresztül fejti ki.
A helyi hatósági felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina krt. 39 .) látja el.

4. A szolgáltatási igény elbírálásához az alábbi iratokat mellékelem:
(Kérjük, a mellékelt iratokat a négyzetben jelölni!)
 Biztosítási kötvény másolata
 Biztosított Gépjármű forgalmi engedélye
 Orvosi dokumentumok, számlák
 Rendőrségi jegyzőkönyv a közlekedési balesetről
 Egyéb: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Amennyiben a kárigény benyújtásakor vagy azt követően a Biztosított nem tesz eleget a
fenti dokumentumok benyújtására vonatkozó kötelezettségének, a Biztosító mentesül
a kárkifizetés alól.
A káresemény kapcsán más biztosító, cég felé nyújtott-e be kárigényt? □ Igen

□ Nem

Másik biztosító, cég neve:
________________________________________________________________________
Lezárta-e a másik biztosító, cég a benyújtott kárt?
________________________________________________________________________
Történt-e kárkifizetés, milyen összegben?
_______________________________________________________________________
Káresemény rövid leírása
A káresemény pontos helye, ideje:
_______________________________________________________________________
A káresemény részletes
leírása:__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Biztosítási esemény
Közlekedési baleseti halál
Közlekedési baleseti rokkantság
Baleseti kórházi napi térítés
Baleseti műtéti térítés
Csonttörés
Ortopédiai termékek és kiegészítők költsége
Rokkantsági asszisztencia

A Chubb European Group SE a francia biztosítási törvénykönyv hatálya alá tartozó biztosítótársaság, amelynek
székhelye La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Franiaország, és amelyet a
nanterre-i Kereskedelmi Bíróság a 450 327 374 szám alatt vett nyilvántartásba. Chubb European Group SE a jegyzett
tőkéjének (896.176.662 EUR) teljes összegét befizette. Chubb European Group SE Magyarország területén biztosítási
tevékenységét a Chubb European Group SE Magyarországi Fióktelepén (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.,
nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg. 01-17-000467) keresztül fejti ki.
A helyi hatósági felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina krt. 39 .) látja el.

Kifizetésre vonatkozó adatok
Felhívjuk figyelmét, hogy a kifizetés indításától várhatóan a banki utalás esetén 2, a postai kézbesítés
esetén 6 munkanapot igényel.
Kérem a fenti biztosítási esemény szolgáltatási összegének kifizetését:
Banki átutalással
Számlatulajdonos neve: ________________________________________
Állandó lakcíme:_____________________________________________
Bank neve: _________________________________________________
Bankszámla száma:
Forint számla

--
Deviza számla

Deviza neme: _____________________

Postai úton lakcímre HUF-ban
Név:

___________________________________________________________________

Lakcím:
___________________________________________________________________

Alulírott biztosított büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiekben megadott
adatok a valóságnak megfelelnek. A biztosító fenntartja a jogot, hogy a kárigény elbírálásához
szükséges további iratokat bekérjen.
Kérjük, a kitöltött kárbejelentő nyomtatványt és a csatolt dokumentumokat juttassa el a
karrendezes@europ-assistance.hu e-mailcímre
Az Ön által a rendelkezésünkre [vagy adott esetben a biztosításközvetítő rendelkezésére] bocsátott
személyes adatokat kárrendezési vagy más biztosítási ügyintézés céljából kezeljük. Az adatkezelés
részletes leírása a Chubb Általános Adatkezelési Szabályzatában található, mely ezen a weboldalon
érhető el: [https://www2.chubb.com/hu-hu/footer/privacy-policy.aspx]. Az Általános Adatkezelési
Szabályzatból bármikor igényelhet nyomtatott példányt is, a következő e-mail címen:
dataprotectionoffice.europe@chubb.com.
Alaposan megvizsgáljuk kárigényét és az ágazatban szokásos gyakorlattal összhangban arra is
törekszünk, hogy ellenőrizzük, nem történik-e biztosítási csalás kísérlete. Ezért előfordulhat, hogy
használnunk kell a kárigénye szempontjából fontos információkat az Ön egészségi állapotáról, illetve
szükség esetén az adott kárigény szempontjából fontos más személyek egészségi állapotáról, melyeket
Ön ad meg nekünk.
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Gondoskodnia kell arról, hogy az olyan személyek, akiknek adatait Ön megadja nekünk,
tudomással bírnak adataik ilyen felhasználásáról és nem emelnek ellene kifogást és (ha
a vonatkozó jogszabályok ezt előírják) hozzájárulásukat adják az adataik itt megjelölt
célokra történő felhasználásához.
Ezeket az egészségügyi információkat más célra nem használjuk fel, és minden esetben az
Adatvédelmi Szabályzatunkban ismertetett feltételek szerint járunk el (ideértve a biztonsági
szabályokat is). Ön nem köteles megadni a következő hozzájárulást és azt bármikor visszavonhatja,
ám ha nem adja meg hozzájárulását vagy később visszavonja azt, az hatással lesz arra, hogy
mennyiben tudjuk kárigényét rendezni.
Kérjük, jelölje be a következő négyzetet, ha hozzájárul, hogy ily módon használjuk az
egészségi állapotára vonatkozó információkat.
Dátum: _____________________________________
Biztosított / törvényes képviselő aláírása:______________________________________________________________
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