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A baleset ideje:

A baleset helye:

év/hó/nap óra/perc

út kmLakott területen kívül:

ország város kerület út/utca házszám,

hrsz.

Rendôri intézkedés történt? nem helyszíni bírság feljelentésigen, a                                              R.-kap. részérôl

A
 b

al
es

et
be

n 
ré

sz
es

 g
ép

já
rm

ûv
ek

 a
da

ta
i

A károkozó gépjármû adatai: rendszám:

Az Ön gépjármûvének forgalmi rendszáma:

A gépjármûnek volt-e korábban sérülése?

A gépjármûnek mely részei sérültek korábban?

Casco biztosítással rendelkezik?

További résztvevôk (jármûszerelvény esetén a pótkocsikat külön sorban kérjük feltüntetni):
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Tulajdonos neve:

Tulajdonos címe:

Üzembentartó neve:

Üzembentartó címe:

Telefon:

Tulajdonos bankszámlaszáma:

Jogi személy esetén adószám:

Amennyiben a gépjármû nem parkolt:

A baleset során megsérült személyek:

A vezetô neve:

E-mail:

Telefon:

Név 1.:

Jármû rendszáma:

E-mail:

típus:

elôzô forgalmi rendszáma:

biztosítónál rendezve

szín:

nem igen

biztosítónálnem igen

Forgalmi rendszám Típus Sérülések leírása
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Név:

A baleset során károsodott egyéb tárgy tulajdonosa (oszlop, kerítés stb.):

Cím:

Kár tárgya:

A vezetô címe:

Cím:

vezetô

Sérülések:

utas gyalogos

könnyû

Telefon:

súlyos halálos

Tanú: Név:

Cím: Telefon:

utas

Név 2.:

Jármû rendszáma:

Cím:

vezetô

Sérülések:

utas gyalogos

könnyû

Telefon:

súlyos halálos

Gépjármû kárbejelentô lap

Venyige 3 Autójavító és Kárrendezési Centrum – a KöBE leányvállalata
karosszériajavítás és fényezés • teljeskörû biztosítási ügyintézés • ingyenes csereautó

Telefon: (+36-1) 431-0263, (+36-70) 661-1960 • Telefax: (+36-1) 431-0264

E-mail: autojavito@venyige3.hu • www.venyige3.hu
1108 Budapest, Venyige u. 3.

Tel.: +36-1 433-1180
www.kobe.hu • kar@kobe.hu

www.facebook.hu/kobebiztosito



Helyszínrajz: Kérjük, ábrázolja az utcát, utat (név, hrsz., km-kô, közeli városok), a két gépjármû helyzetét a baleset után, a keréknyomokat, vala -
mint a közlekedési jelzéseket (lámpa, tábla), rendszámokat.

Káresemény (ütközés) pillanata Káresemény (ütközés) utáni véghelyzet állapota

Káresemény bekövetkezésének leírása:

Idôjárás:
derült, borús, szeles, ködös, havas, esôs

Útfelület:
száraz, gödrös, vizes, jeges, sáros, sima

Útburkolat:
aszfalt, beton, makadám, keramit,
kockakô, földút

Haladási sebesség:
A jármû: ........................... km/h
B jármû: ........................... km/h

jármû

elsôbbségadás köt.

fôút

lámpa

egyirányú utca
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Kapcsolattartó neve:

Hol tekinthetô meg a gépjármû a (helyszíni) szemle során?

Címe:

Telefonszáma:

Adat ke ze lé si nyil ván tar tá si szám: 41007
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A ba le se tért (kár ese mé nyért) fe le lôs sé ge met nem is me rem el, ké rem ká ro mat a má sik fél fe le lôs ség biz to sí tá sa alap ján ren dez zék.
A ba le se tért (kár ese mé nyért) mind ket ten fe le lô sek va gyunk / a ba le se tért (kár ese mé nyért) rész ben va gyok fe le lôs, amely nek mér té ke:                  %
A ba le se tért (kár ese mé nyért) fe le lôs sé ge met el is me rem.

Ki je len tem, hogy az ál ta lam kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe le lnek, tu do má som sze rint a biz to sí tó szol gál ta tá sa i nak igény be vé te lét ki zá ró ok nem áll fenn.

Hoz zá já ru lok ah hoz, hogy a KöBE Kö zép-eu ró pai Köl csö nös Biz to sí tó Egye sü let (a to váb bi ak ban: biz to sí tó) a kár igé nyem ér vé nye sí té se kö ré ben az ada ta i mat ke zel je, az ál -
ta lam be nyúj tott do ku men tu mok ról fény má so la tot ké szít sen, azo kat va la mely jog sze rû en ki szer ve zett biz to sí tá si te vé keny ség ke re tén be lül a biz to sí tó val szer zô dé ses kap cso -
lat ban ál ló és a biz to sí tá si ti tok, va la mint az adat ke ze lés tör vé nyes elô írá sa it be tar ta ni kö te les gaz dál ko dó szer ve zet nek át ad ja.

Hoz zá já ru lok, hogy a biz to sí tó a je len kár igény be je len tés alap ján in dult kár ren de zé si el já rás ban tör té nô kap cso lat tar tás cél já ból az ál ta lam meg adott e-mail el ér he tô sé get
hasz nál ja, il let ve ré szem re va la mennyi – elekt ro ni ku san meg küld he tô – do ku men tu mot az ál ta lam meg adott e-mail cím re küld jön meg.

Hoz zá já ru lok, hogy a biz to sí tó a biz to sí tá si te vé keny ség rôl szó ló 2014. évi LXXXVIII. tör vény 149-151. §-ban ír tak sze rint, a ve szély kö zös ség ér de ke i nek meg óvá sa cél já ból
az ál ta lam be je len tett ká ri génnyel köz vet le nül össze füg gô, más biz to sí tók vagy a MABISZ ESZE ál tal ke zelt, az aláb bi ak ban meg ha tá ro zott ada tok ki a dá sa ér de ké ben más
biz to sí tók és a MABISZ ESZE fe lé meg ke re sés sel él jen, az eset le ges elô ze tes, il let ve a je len káreseménnyel kap cso la tos kár ira to kat a je len kár ese mény el bí rá lá sá hoz be sze -
rez ze a meg ke re sett biz to sí tók tól és a MABISZ ESZE-tôl, és az ada to kat, do ku men tu mo kat a biz to sí tá si tör vény ben meg ha tá ro zott ide ig ke zel je, nyil ván tart sa.

Az érin tett ada tok kö re:
- a ká ro sult sze mély azo no sí tó ada tai
- a biz to sí tott va gyon tár gyak, kö ve te lé sek vagy va gyo ni jo gok be azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada tok
- az elô zô pont ban meg ha tá ro zott va gyon tár gya kat, kö ve te lé se ket vagy va gyo ni jo go kat érin tô en be kö vet ke zett biz to sí tá si ese mé nyek re vo nat ko zó ada tok
- a meg ke re sett biz to sí tó nál meg kö tött szer zô dés alap ján tel je sí ten dô szol gál ta tá sok jog alap já nak vizs gá la tá hoz szük sé ges ada tok
- a sze mé lyi sé rü lés mi att kár igényt vagy sze mé lyi sé gi jog sé re lem mi att sé re lem díj irán ti igényt ér vé nye sí tô sze mély adatfelvételkori, a szer zô dé ses koc ká zat tal kap cso la tos

egész sé gi ál la po tá ra vo nat ko zó ada tok
- a ká ro so dott va gyon tárgy mi att kár igényt ér vé nye sí tô sze mélyt érin tô ko ráb bi – a Bit. 149. § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ága zat hoz tar to zó szer zô dés sel kap cso la tos –

biz to sí tá si ese mé nyek re vo nat ko zó sze mé lyes ada tot nem tar tal ma zó ada tok
- a sze mé lyi sé rü lés vagy sze mé lyi sé gi jog sé re lem mi att sé re lem díj irán ti igényt ér vé nye sí tô sze mélyt érin tô ko ráb bi – a Bit. 149. § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ága zat -

hoz tar to zó szer zô dés sel kap cso la tos – biz to sí tá si ese mé nyek re vo nat ko zó ada tok
- a jár mû jár mû azo no sí tó ada tai (rend szá ma, al váz szá ma) alap ján az adott jár mû vet érin tô en be kö vet ke zett biz to sí tá si ese mé nyek re vo nat ko zó ada tok, így kü lö nö sen a kár -

ese mény idô pont já ra, jog alap já ra, a jár mû sé rü lé se i re és az azok kal kap cso la tos ká rok meg té rí té sé re vo nat ko zó ada tok, ide ért ve a meg ke re sô biz to sí tó ál tal meg je lölt gép -
jár mû ben be kö vet ke zett, de nem gép jár mû ál tal oko zott ká rok ada tai, va la mint az adott jár mû vet érin tô en a biz to sí tó ál tal el vég zett kár fel vé tel té nye i re, a kár össze gé re vo -
nat ko zó in for má ci ók

Fel ha tal ma zom a biz to sí tót, hogy a kár ügy ren de zé se ér de ké ben az ügy ben el já ró rend ôri, ügyé szi vagy bí rói szer vet meg ke res se, és az ügy ér de mé re vo nat ko zó ira tok ról
má so la tot kér jen.

A kár igény összeg sze rû sé gé nek meg ál la pí tá sa ér de ké ben fel ha tal ma zom a biz to sí tót, hogy a ki zá ró la gos tu laj do ná ban ál ló Ve nyi ge 3 Au tó ja ví tó Kft. ré szé re a kár fel vé te li jegy -
zô köny vet át ad ja a jár mû ja ví tá sá ra vo nat ko zó ár aján lat ké ré se ér de ké ben.

Tu do má sul ve szem, hogy amennyi ben a sé rült gép jár mû gaz da sá go san nem ja vít ha tó, az csak a biz to sí tó val tör tént egyez te tés után ér té ke sít he tô. En nek az el mu lasz tá sá ból
eredô ká ro kat a biz to sí tó nem té rí ti meg.

Ki je len tem, hogy a je len kár üggyel kap cso lat ban
kár té rí tést, ja ví tá si költ sé get, egyéb té rí tést nem vet tem fel.         igé nye met                            Ft összeg ben kifizette:

Ki je len tem, hogy a ha tá lyos jog sza bá lyok ér tel mé ben a be je len tett gép jár mû vel kap cso la to san
tel jes ÁFA-vissza té rí tés re jo go sult va gyok.               50%-os ÁFA-vissza té rí tés re jo go sult va gyok.              nem va gyok jo go sult ÁFA-vissza té rí tés re.

Ki je len tem, hogy a ká ro sult jár mû
a te her men tes tu laj do nom.              üzem ben tar tá som ban van.              a jár mû vet hi tel ter he li:                                                                            (a pénz in té zet ne ve).

____________________________ ____________________________ ____________________________
kelt tulajdonos/üzembentartó vezetô
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Ki je len tem, hogy a ré szem re át adott Ál ta lá nos adat ke ze lé si tá jé koz ta tó la pon sze rep lô sze mé lyes ada tok ke ze lé sé re vo nat ko zó tá jé koz ta tást meg is mer tem, tu do má sul vet tem. 



Tá jé koz tat juk, hogy a kárbejelentô adat la pon meg adott sze mé lyes ada ta i nak ke ze lé se hoz zá já ru lá sán ala pul, azo kat a Kö BE Kö zép-eu -
ró pai Köl csö nös Biz to sí tó Egye sü let (a to váb bi ak ban: adat ke ze lô) az in for má ci ós ön ren del ke zé si jog ról és az in for má ció sza bad ság ról szó -
ló 2011. évi CXII. tör vény (Infotv.) és a biz to sí tá si te vé keny ség rôl szó ló 2014. évi LXXXVIII. tör vény (Bit.) elô írá sa i nak meg fe le lô en ke zeli.

Az adat ke ze lés cél ja az adat ke ze lô kár ügye i ben a káresemények kö rül mé nye i nek fel tá rá sa, az el len ôriz he tô ség, vissza ke res he tô ség biz -
to sí tá sa. Az így ke zelt sze mé lyes ada to kat az adat ke ze lô kár ren de zés sel fog lal ko zó mun ka tár sai és a biztosító meg bí zá sá ból ki szer ve -
zett te vé keny sé get vég zô tár sa sá gok mun ka tár sai, va la mint a jog sza bály sze rint er re jo go sult sze mé lyek is mer he tik meg.

Az adat ke ze lô csak olyan sze mé lyes ada to kat ke zel, ame lyek az adat ke ze lés cél já nak meg va ló su lá sá hoz el en ged he tet le nek, a cél el éré -
sé re al kal ma sak, és csak a cél meg va ló su lá sá hoz szük sé ges mér ték ben és ide ig. Az adat ke ze lô biz to sít ja az ada tok pon tos sá gát és tel -
jes sé gét va la mint azt, hogy az érin tet tet csak az adat ke ze lés cél já hoz szük sé ges ide ig le hes sen azo no sí ta ni.

Az érin tett ké rel mé re az adat ke ze lô tá jé koz ta tást ad az érin tett ál ta la ke zelt ada ta i ról, azok for rá sá ról, az adat ke ze lés cél já ról, jog alap já -
ról, idô tar ta má ról, az adat fel dol go zó ne vé rôl, cí mé rôl és az adat ke ze lés sel össze füg gô te vé keny sé gé rôl, az adat vé del mi in ci dens kö rül -
mé nye i rôl, ha tá sa i ról és az el há rí tá sá ra meg tett in téz ke dé sek rôl, to váb bá – az érin tett sze mé lyes ada ta i nak to váb bí tá sa ese tén – az adat -
to váb bí tás jog alap já ról és cím zett jé rôl. Az adat ke ze lô a ké re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott leg rö vi debb idô alatt, leg fel jebb azon ban 25 na -
pon be lül, köz ért he tô for má ban, az érin tett er re irá nyu ló ké rel mé re írás ban ad tá jé koz ta tást. A tá jé koz ta tás in gye nes, ha a tá jé koz ta tást
ké rô a fo lyó év ben azo nos adat kör re vo nat ko zó an tá jé koz ta tá si ké rel met az adat ke ze lô höz még nem nyúj tott be. A tá jé koz ta tás meg ta -
ga dá sa ese tén az adat ke ze lô írás ban köz li az érin tet tel, hogy a fel vi lá go sí tás meg ta ga dá sá ra az Infotv. mely ren del ke zé se alap ján ke rült
sor, va la mint tá jé koz tat ja az érin tet tet a bí ró sá gi jog or vos lat, to váb bá a Nem ze ti Adat vé del mi és In for má ció sza bad ság Ha tó ság hoz (a to -
váb bi ak ban: Ha tó ság) for du lás le he tô sé gé rôl.

Az érin tett kér he ti sze mé lyes ada ta i nak he lyes bí té sét, to váb bá – a kö te le zô adat ke ze lés ki vé te lé vel – ada ta i nak zá ro lá sát és tör lé sét. A
sze mé lyes ada tot az adat ke ze lô he lyes bí ti, tör li, il let ve zá rol ja az Infotv. 17. §-ban meg ha tá ro zott ese tek ben. Az adat ke ze lô a he lyes bí -
tés rôl, a zá ro lás ról, a meg je lö lés rôl és a tör lés rôl az érin tet tet, to váb bá mind azo kat ér te sí ti, akik nek ko ráb ban az ada tot adat ke ze lés cél -
já ra to váb bí tot ták. Az ér te sí tés mel lôz he tô, ha ez az adat ke ze lés cél já ra va ló te kin tet tel az érin tett jo gos ér de két nem sér ti. Ha az adat ke -
ze lô az érin tett he lyes bí tés, zá ro lás vagy tör lés irán ti ké rel mét nem tel je sí ti, a ké re lem kéz hez vé te lét kö ve tô 25 na pon be lül írás ban vagy
az érin tett hoz zá já ru lá sá val elekt ro ni kus úton köz li a he lyes bí tés, zá ro lás vagy tör lés irán ti ké re lem el uta sí tá sá nak tény be li és jo gi in do ka -
it, to váb bá tá jé koz tat ja az érin tet tet a bí ró sá gi jog or vos lat, to váb bá a Ha tó ság hoz for du lás le he tô sé gé rôl.

Az érin tett til ta koz hat sze mé lyes ada tá nak ke ze lé se el len,
a) ha a sze mé lyes ada tok ke ze lé se vagy to váb bí tá sa ki zá ró lag az adat ke ze lô re vo nat ko zó jo gi kö te le zett ség tel je sí té sé hez vagy az adat -

ke ze lô, adat át ve vô vagy har ma dik sze mély jo gos ér de ké nek ér vé nye sí té sé hez szük sé ges, ki vé ve kö te le zô adat ke ze lés ese tén;
b) ha a sze mé lyes adat fel hasz ná lá sa vagy to váb bí tá sa köz vet len üz let szer zés, köz vé le mény-ku ta tás vagy tu do má nyos ku ta tás cél já ra

tör té nik; va la mint
c) tör vény ben meg ha tá ro zott egyéb eset ben.

Az adat ke ze lô a til ta ko zást a ké re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott leg rö vi debb idôn be lül, de leg fel jebb 15 na pon be lül meg vizs gál ja, an nak
meg ala po zott sá ga kér dé sé ben dön tést hoz, és dön té sé rôl a ké rel me zôt írás ban tá jé koz tat ja. Ha az adat ke ze lô az érin tett til ta ko zá sá nak
meg ala po zott sá gát meg ál la pít ja, az adat ke ze lést – be le ért ve a to váb bi adat fel vé telt és adat to váb bí tást is – meg szün te ti, és az ada to kat
zá rol ja, va la mint a til ta ko zás ról, to váb bá az an nak alap ján tett in téz ke dé sek rôl ér te sí ti mind azo kat, akik ré szé re a til ta ko zás sal érin tett sze -
mé lyes ada tot ko ráb ban to váb bí tot ta, és akik kö te le sek in téz ked ni a til ta ko zá si jog ér vé nye sí té se ér de ké ben. Amennyi ben az érin tett az
adat ke ze lô fen ti ek sze rint meg ho zott dön té sé vel nem ért egyet, il let ve ha az adat ke ze lô a fen ti ek sze rin ti ha tár idôt el mu laszt ja, az érin tett
– a dön tés köz lé sé tôl, il let ve a ha tár idô utol só nap já tól szá mí tott 30 na pon be lül – az Infotv. 22. §-ában meg ha tá ro zott mó don – bí ró ság -
hoz for dul hat. Az érin tett bí ró ság hoz for dul hat a jo ga i nak meg sér té se ese tén is.

Ha az adat ke ze lô az érin tett ada ta i nak jog el le nes ke ze lé sé vel vagy az adat biz ton ság kö ve tel mé nye i nek meg sze gé sé vel az érin tett sze -
mé lyi sé gi jo gát meg sér ti, az érin tett az adat ke ze lô tôl sé re lem dí jat kö ve tel het.

Az el hunyt sze méllyel kap cso lat ba hoz ha tó ada tok te kin te té ben az érin tett jo ga it az el hunyt örö kö se is gya ko rol hat ja.

Az adat to váb bí tá sok ról és az adat vé del mi in ci den sek rôl ve ze tett nyil ván tar tás ban sze rep lô sze mé lyes ada to kat az adat ke ze lô öt év el tel -
té vel, az ügy fél egész ség ügyi ál la po tá val össze füg gô és az Infotv. sze rint kü lön le ges adat nak mi nô sü lô egyéb ada tok to váb bí tá sa ese tén
húsz év el tel té vel tör li. Az adat ke ze lô ezen ke re tek kö zött a sze mé lyes ada to kat azon idô tar tam alatt ke zel he ti, amed dig az érin tett biz to -
sí tá si, il let ve a meg bí zá si jog vi szonnyal kap cso lat ban igény ér vé nye sít he tô. Az adat ke ze lô kö te les tö röl ni min den olyan sze mé lyes ada -
tot, amely nek ke ze lé se ese té ben az adat ke ze lé si cél meg szûnt, vagy amely nek ke ze lé sé hez az érin tett hoz zá já ru lá sa nem áll ren del ke -
zés re, il let ve amely nek ke ze lé sé hez nincs tör vé nyi jog alap.

Általános
adatkezelési tájékoztató

1108 Budapest, Venyige u. 3.
Tel.: +36-1 433-1180 • Fax: +36-1 433-1182

www.kobe.hu • kar@kobe.hu
www.facebook.hu/kobebiztosito
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