Casco igény és szükségletfelmérő
Alulírott

(név / cégnév) az igényeim és szükségletem pontosítása

érdekében a
rendszámú GJ biztosításának megkötéséhez az alábbi adatokat közlöm a minél
megfelelőbb biztosítási szerződés kidolgozásához.
szerződés kötésre vonatkozó adatok:
évfordulós váltás (* index levelet kérjük mellékelni)
casco biztosítás jellege:
teljeskörű
csak lopás
csak törés
csak elemikár
gépjármű állapota:

0 km-es / használt vásárlás

casco nélküli autóra kötök

csökkentett szolgáltatás
határozott idejű

sérülés mentes

-től

-ig

sérült, és pedig:

gépjármű korábbi ismert sérülései, javított vagy cserélt elemek:
fényezés állapota :
gyári
részben/teljesen újrafestett
tulajdonszerzés dátuma:
felszereltség/fantázia név (pl: Trend 2.0 TDCI):
biztosítás szerződője:
üzembentartó

EUROTAX kód:
a kettő azonos

tulajdonos/finanszírozó

legfiatalabb vezető születési éve:

legidősebb vezető születési éve:

kategória szerinti jogosítvány megszerzésének dátuma:
üzembentartó (ha eltér):

tulajdonos/finanszírozó:
név:
cím:
levelezési cím:
anyja neve:
születési dátum:
adószám:
tevékenység TEAOR kódja:

név:
cím:
levelezési cím:
anyja neve:
születési dátum:
adószám:
tevékenység TEAOR kódja:
finanszírozás adatai:
finanszírozás formája:
pénzügyi lízing
finanszírozó típusa:
társbiztosított

tartós bérlet
zálogjogosult

hitel

finanszírozó neve:

finanszírozó címe:

finanszírozás kezdete:

finanszírozás vége:

finanszírozás száma:

finanszírozott összeg:

önerő:
gépjármű adatai:
használat módja:

Ft-ban és
általános
oktató jármű

Ft

%-ban
belföldi árufuvarozás
taxi

nemzetközi árufuvarozás
megkülönböztetett jelzés

személyszállítás
bérjármű
egyéb (pl:futár):
használat helye:
csak Magyarországon
30 napnál kevesebbet külföldön
tartós külföldi használat
jobbkormányos:
igen
nem
baloldali közlekedésben részt vesz:
igen
nem
kerékmeghajtás: elsőkerék
hátsókerék
összkerék
jármű indító és nyitó eszközei:
központi kulcs

db

szervizkulcs

db

indító kulcs

db

távirányító

db

eredeti kulcs
db
kulcs nélküli indítás

ajtó kulcs

db

kártya

db

másolt kulcs

kiegészítő biztosítások (több is választható):
autómentő
önrész mentes üveg
poggyász kár
avulásmentes térítés
SMART (mobileszközök)
jogsegély
sofőrszolgálat
kátyúkár
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vételár garancia
háztól-házig
kölcsönautó
maradvány érték

db

Casco igény és szükségletfelmérő
egyéb gépjármű adatok:
újkori érték:

Ft

éves belföldi futásteljesítmény:

km

bruttó vételár:

Ft

éves külföldi futásteljesítmény:
jelenlegi KGFB bónusz fokozat:

km

szérián felüli extrák értéke:

Ft

km óra állása:

km

jelenlegi KGFB biztosítója:

ajtók száma:

db

jelenlegi KGFB kötvényszáma:

karosszéria kivitel:
személyautó kategóriák
limuzin (4 ajtós)
roadster
hatchback (5 ajtós)
cabrio
egyterű
coupe
kombi
terepjáró/crossover/suv
hardtop
egyéb:

tehergépjármű kategóriák
platós nyitott
magasépítésű, hosszú
plató-duplakabin
ponyvás
platós felépítménnyel
alváz-kabin
kabin, dobozos
alváz-duplakabin
magasépítésű
hűtőkocsi

kérjük válassza ki, hogy a lentiek közül mi található a gépjárműben (több is választható):
adaptív lengéscsillapítás
fix üvegtető
nyitható üvegtető
aktív menetbiztonság
gallytörő rács
tetőablak
audio rendszer
különleges keréktárcsa
ultrahangos parkolásirányítás
beépített navigáció
LED, adaptív LED, lézer fényszóró
vonóhorog
beépített videó
légkondícionáló
xenon, Bi-Xenon fényszóró
bőr vagy részben bőr belső
légzsákok:
db
egyéb:
metál fényezés
mozgatható tetőborítás
motor casco esetén tartozékok (több is jelölhető):
bukósisak

Ft

tároló doboz

Ft

ruházat

Ft

moped felépítmény

Ft

védelmi rendszer (több is választható):
indításgátló
riasztó
2. indításgátló
rablásgátló

oldalkocsi
sport motor idom

GPS
pajzs

pontos megnevezése:

számgravír
egyéb:

típusa:

önrész mértéke: % -ban:

10%

20%

egyéb:

%

de minimum:
kármentes évek adatai:

50 000Ft

100 000Ft

egyéb:

Ft

igazolható kármentes évek száma:

db

melyik években okozott kárt KGFB terhére bármely kategóriában:
díjfizetési adatok, kedvezmények ( igazolásokat kérjük csatolni* ):
díjfizetési ütem:
díjfizetés mód:

éves
banki utalás

féléves
csekkes

negyedéves
havi
inkasszó (csoportos beszedés)

banki utalás / inkasszó esetén számlaszám (kötelező megadni):
bankszámla tulajdonos neve (kötelező megadni):
szerződő / házastársa
közszolgálati dolgozó*
lakásbiztosítás
legfiatalabb gyerek
neve:

casco biztosítás
biztosítónál
születési dátuma:

kötvényszám
kötvényszámon, lakás területe

m2

anyja neve:

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a közlési kötelezettség
megsértésének minősülhet! Amennyiben a szerződés nem jön létre az adatokat töröljük rendszerünkből.

kelt:
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........................................................
szerződő

