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Foqalmi éwényessége| év hó nap

Renl]Blkezikcrscobiziosilással? l8en

Melyik biztósítólánasácnál?

Hol tki..hcló me8 a (gép)jámú l (helyszini) szenle soún'

A (gép)láműnek vollt ko.ábbi sáülé§et igen L lem

Melyjk bi7tositólirsasáa rend€zte a kán?

Az ábrán nen jelólheló €ítilés.k leírása:

Jelölje be a Gép)járnüvejelenleci és korábbisérülését|
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vezglói eng€délyénék érvényessége] 20 . hó nap_i3. Kaiegónájá: A Al B c cl D Dl E F

Tu lajdoniog korláiozás (pl, hi tel) oig- O*-
Kérjúk, ábíázolja a kárcsenény bélyszínélj
Íija be u ulcaóevekei, házszádókat, él ájrcljr be a kózlekedé§i jellsekei féknyoBokal|
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há]adási sebes93ge a ba]eset (lékezé' elón: kn/óF A mÁ§ik jÁmr] sebesége (kb,): knvón



lltási6 ú.v6zonyok a ba]eset idó!onljáDan (§zükség szeri,t ióbbisjelóllrelö):

További résztvevók: .] i8en Úrköztek e géPjámúvek igen nem

Másik jájlú foígalmi ]endszí.]:

További észtvevó(k) foIgánni Éndszán:

További íésztvevólk) lorgahni Éndszán:

Réndóri inlézked& iöíé*e? aigd Enem lendórkapitánysig részéró]

s4mélyi sérü]és (órlénl e1 igú nem sérüliek szína össt§én: f6

A b:rleseL \or:ln me_!sérül' személ}ekj

Né!

\é!

Abdeset soÉo ká,o§odolte8yéLr tár8y rulajdonosai

Telefonszán. (napkózben):

A balesei sorín kí.osodort egyéb iíry), tulajdonosai

Teleronszána {napk.zben):

l, Ön szeinl kilelelós a fu]eseiéí (ká€seményéí)? - ón^ajál jámúv.ú v.zelójc

2 Kérenr, hosv saiíl j:irmúvenr ben ke le tkeze í kií casco biz{osítísom apiín rendezzék,

3, KábItósZr. al*ohol vagy a jámúvczetést károse b.lolyáso]ó 8}ógyszr hatása a]all Á]ltsn,

4 Kijele em. hogy ezen ]ímúvel klPcsola(os:ú ála lisszatéri(ésreioeosull vagyok,

Aa i,/",íri,i,m;íétc Jó,o\ul6ál!{té,J/dló,/ánord_ L]L
5 Hozíjinlok .nhoz, ho8y a Bizlosíió, (eéP)iimúvem esetleges elózményesknil ajelen kí.hoz kapcsolódó kárendezé§ soiin a tárbjzlo§ilókiól

beszeFzze. ]etve azokat a tásbiztosnók a részünkrc átadlák,
6 Hozíjárulok,hqyaBizlosílóa(cép)jámúvcnjclcnkáÉscményévelósszclü8aésbcnircndórségi,illctveaz lyészsóai iratokba betckintéí

nyeljen, valamift 6luk másolatot kapjon.
7. Ilozzójáru]ok lllhoz,ho§ akár lendezéséhez szúk sége s igazol ván], ai n ó1. enaedélyemróla Posaauió Dunr Zn,máso]íol i;s,n§en
3 Tájékozlaljuk, hó_qy a Biztositójogosuli az on szemé]ycs adatail a káícndczés során a 2003, é!i Lx, &,-benmeahatározoí sze§ezeteklek

.dDbl dl
9. Hozzájállok, hqy a Bizlosiló i bllesetben elszenYedert sérülésennnel kaPcsolatosan a *-előoNosomat negkeresse,u egészségi:illaPolonri

vonatkozókü]ön]eges adataiDat kiadja.kezlje
0 Felhívjuk Yives frByelnél, lrogy ü Ón ;]tal benyiúbú kánérílési igéíy nyilvánlútásba vélelo nea ]olonii i!ónyúnck glisnci:sél tcknlctcl úa, ho8y az ebnáhshoz a

L
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Név:

Szütcléskori név (amcDnyibcn ná5. m,nl a7 c]ö7(j):

SzüleGs dálunra (é!, hó, naP):

Képvj set1 szeívezet neve:

1,

5,

3,

Hozzijáru]ok ahhoz. ho_P! a ]\,Iag!a. P.ía Bl7nr§iió Rl a
balcsctbcD órintcít aépiáInűvcm korábbi sérü]éscilc
vonatkozó adarait a társbiztosílóklól k]kéli., és .nn.n lil
halalnazoni vllanicnnyi bjztosítóléls!sá8or, hogy J bllc1.1-
bfl inn c,, tip Jlnl!l.,n \dl.-, ,,\ \j,
biztosítási szerződése]je vonaíkozó nrlormác]ón a \4aty!l
Po,1l B/,o.ilo B, c\ lJn.,dc/ ,.aljj1-ol.i ,di,

Hozzájárubk. host á Má!.yú Poslá Brrosíló Rl, i balcs.l
többi részrvevójéneknás bizlosífótársasá8okrál itárbiz
losnók) lennálló cas.o . körele2ó gépjánnú felelósségb]zlo
§ítási szerzijdésejnek, vag! u én ilten jellegü szerzódésenD
kapcsán a ráísbizrosíróbál, ! jele! kireseírény követkczló
ben meginduló káíendezésj eljáíások Lefolylaiísához szijk
séges adatáimat a tíísbizrosílóktak tiladja,
I]o7zájáru]ok továbbá ahhoz. hogy al illen nn')don át doiL
4dálokar a iár\bizto§ítók a káncDd.Zésl .ijjlá\aik í)rán

Hoz7ájárulásomat adom dhho7. }og_y a Nlágyar Po\la
Bjztosító R1. szemé]yazonoSííó i8azolványomúl é\ d ká.
rcldczéshcz szüksé8cs c8yéb iratokról a káícndc7ési
eljárí§ lelólykrása érdckében nrásolatltr kés7itsen, vag), al
áhalam kés7í!c!t másolaror kc7cljc.

Az atábbj kér ponra .sak akkor vonalkozik ! ttlhalll
mazásom. amennyiben e b.lesel kap.sá sze,nélyi
séliilést szcnvedtcm:

Hozzájárulok ainoz, ho8y a kiresenény kap.sán bekö\etke
zett sérüléseimmel kapcsolatba! a Mag,\,fu Posla Biziosiló Rt
az e8észsé8ü8yi állapotonra vonaikozó kij]önleges
adataimat a kírrcld.zéS céliábó] kczcljc, íS izokdt ! iir
rendezési iratokkat egyiilr nyilvanraf§a.

Hozzájánl{rk anhoz, hogy a \'lagyar Po\Lá Bi7!)§iLó Rt k./€li',
onoslilnat nrcgkcrcasc, ó§ a7okai ít]hatllma7om, hog}
egés7ségügyi á]lapot.,nra vonatkoZó kúlijnleges adaLaim 1

káncndczés céllábóla \'ldgyd Posta Rl7t.sitó Rl _nek kiadj:ik

A Magyd Po§ta Biztosító Rt, á]tJ] kezelt ddatok á biztó,
sítókóI és á bizlosí!ási tevékeDységró] szó]ó 2003. évi LX. röI_

vóny 153, §,a éltelmében biztosíiisi titoknak minősülnek,
é§ azot c§ak akkor adhatók ki hmadik személynck.lra
a Biztosító, Ú8}-lelc. va8y ainak törvénycs kélvisclójo a ki
szol8áltatható biztosításititokkött poDtosd me&ielö]ve, erre
vonatkozóu írásban felmentést ad,
e 1örény atapján a titoktdtásikötelezettsé8 lem ál] feni,

TudomáSul veszem, ho8y a Ma3yd Posta Bjzlosíó Rt, a
személyes. beteértve a különleges adataimat azo! jdőtar

1am aiatt kezeli, meddia a biztósítási jogviszonnya] Vagy a
káJeseménnyel kapcsolatban igény érvényesíthető, illetve
ameddig az adarkeze]ést jogszabáty kótelezően előírja,

Tudomásul veszem. hogy szeEélyes adalaim keze]éséről
tájékoztátást kérhetek. kérhetemazok hclyosbítésót.
il]otvc _ a jogszabátybm eLendelt adatkezeléSek kivételéve]

- azok tóriését iS, A Bjztosító, mint adalkezeló, ké!ésemre
tájókoztatásr köteles adni részemre az álta]a kezelt adaiaim
ró] és a iönéDyben me8határozott köíben az adarkeze]és

Tudomásom vú úó], ho8y személyes adataim kezelése
(továbbítása) etlen tiltakozhatom akkor, ha u kjzfuóIal az
adaikezelő va8y az adatárvevó jog]ínak vagy jo8os érdeké
lek énényesítéSéhez szükséges, Kvéve. ha az adatkezelést
törény rcndelte el, Tiltakozlratom továbbá abban az eset
ben is, ha a lihakozás jo8ának 8yakollását egyébként
töFény ]ehetóvé teszj. A Biztosító. mjnr adatkezelő köieles
bejelentésemet a tö ény előírása szerint kjvizsgá]ni, és
engem írásban tájékozlatli,

Jogaiú úegséílésé esetén. á Bizlo§íló, nint ada&ezelő
ellen bírósághoz fordulhatok, A Biztosító, mj|t adátkezeló
kóteles megtéIíteni jgazol! kárcmat aluyiban, ameDnyiben
ázt jogellené§ adatkezeiéssel vágy á technikái ádatvédelem
köVelelményeiíekmeg§zegéséve1 okózta,

Károsu1l (röívényes
képvise]őie) á]áíIása

ü

Ketr:

Nyilutko:aí adatkezcléshcz yaIó htlzzújúrulásról kárrefudezési eljárás során


