SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
Gépjármű kárbejelentés
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?
Fénykép készült-e?

igen

Tanúk
Tanú 1 neve:
Címe:
Tanú 2 neve:
Címe:
Káreseményből származó sérülések:

Káresemény pontos leírása:

Várható/tényleges kárösszeg: (Ft)

igen

nem
nem

Tájékoztatás
Szekszárd MJV Önkormányzata a kárbejelentés alapján gépjárműszemlét kér
felelősségbiztosítójától, az Uniqa Biztosító Zrt-től, azonban ez nem jelenti a
felelősségének (követelés jogalapjának) az elismerését.
Mindenképpen szükséges a károsult járművet a káreseménykori állapotában a biztosító
kárszakértője részére bemutatni, a kár műszaki vizsgálata és a kártérítési összeg
megállapítása végett. A biztosító által végzett szemle előtt a káreseti állapot
megváltoztatása kizárólag abban fogadható el, 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 kerül, akkor a leszerelt alkatrészt a károsult jármű szemléje során be kell
mutatni a biztosító kárszakértőjének.

Kijelentem, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a tájékoztatást tudomásul
vettem.
Tudomásul veszem, hogy a kárbejelentésben feltűntetett személyes adataimat a kárigényt
vizsgáló szerv a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése, valamint a
GDPR 6. cikk (1) e) pontja alapján a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendeletének IV. fejezet 25. 28. § (1) bekezdés h) pontja közérdekű, illetve közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat teljesítése érdekében kezeli.
Nyilatkozom, hogy a kárbejelentéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató tartamát
megismertem, azt megértetettem és az abban foglaltakat elfogadom.
Dátum:
....................................
Károsult aláírása

Káresemény bejelentéséhez szükséges iratok, adatok:






Kárbejelentő lap nyomtatvány
A helyszínről, károsodásról készült, a kár okának, lefolyásának bizonyítására alkalmas
fotók
A gépjármű forgalmi engedélyének másolata
Kárösszeg igazolása javítási számla eredeti példányával (benyújtáskor elég árajánlat
csatolása)
Ha rendőri intézkedés történt: rendőrségi jelentés (az eredményes kárrendezés
érdekében ajánlott a rendőrségi intézkedés igénybevétele)

