
ÚTITÁRS CASCO ÁLLAPOTLAP

az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. részére

AZONOSÍTÓ

ADATOK
Szemlét végző neve:

Kódja:

Szerződéskötés típusa:

Márkakereskedő neve:

Márkakereskedő címe:

Kódja:

VAGYONVÉDELEM

Forgalmi rendszám: Km-óra állása: Forgalomba lépés dátuma:

Alvázszám: Gyártási év: Eurotax kód:

Az alvázszám megegyezik a forgalmi engedélyben feltüntetett alvázszámmal: igen nem

Gyártmány: Típus:

Modell: Szin:

GÉPJÁRMŰ

Igazolom,hogy a beszerelt vagyonvédelmi eszközök megfelelnek a gépkocsi értékétől függő vagyonvédelmi

előírásoknak, illetve a vagyonvédelmi eszközök a szemle időpontjában működőképes állapotban voltak.

Az előírt vagyonvédelmi eszköz hiánya, illetve működőképtelensége miatt lopás-biztosítás nem köthető.

1. Indításgátló:

2. Riasztó:

3. Műholdas követő:

Szerződés azonosító: Vonalkód sorszáma:

1 – ÜSZI,2 –üzletkötő, 3 –bróker/alkusz,4 –dealer,5 –egyéb

EXTRA-

TARTOZÉKOK

Típus Darab ÉrtékKód Tartozék

Az alábbi extratartozékokat biztosítani kívánom. Amennyiben az itt felsorolt tételek nem szerepelnek a biztosítási ajánlaton, az ebből 

adódó díjváltozást elfogadom.

Szerződő aláírása

Az alábbi extratartozékokat nem kívánom biztosítani.

Szerződő aláírása

ÉrtékDarabTípusTartozékKód

Az extra-tartozékokról digitális fotó készült.

SÉRÜLÉSEK

LEÍRÁSA
Aláírásommal igazolom, hogy a gépjármű: A sérülés(ek)ről

Sérülések leírása:

Üvegek vizsgálata:

1 –nem sérült

2 –sérült
digitális fotó készült.
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ÚTITÁRS CASCO ÁLLAPOTLAP

az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. részére

GUMIK

VIZSGÁLATA
Típusa: Mérete:

Állapota:

Megjegyzés:

Jobb első:

Jobb hátsó:

Bal első:

Bal hátsó:

SZEMLE Helye: Időpontja: Fotók száma összesen: db

MEGJEGYZÉS Szemlét végző megjegyzése:

SZERZŐDÉS  A szerződés befogadható   I - Igen

N - Nem 

Ha nem befogadható, az elutasítás indoka:

Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy akár ismételt helyszíni szemlén a Biztosító megbízottja utólagosan ellenőrizze az állapotlap adattartalmát, melyet a Biztosító a szerződésben 

meghatározott határidőn belül a kockázatelbírálás során vizsgál.

Amennyiben Útitárs Casco Biztosításával kapcsolatos kérdése merül fel, kérjük hívja Információs Vonalunkat a 06/40-204-204-es számon. Kollégáink munkanapokon 8 és 18 

óra között várják hívását. Ettől eltérő időpontban üzenetrögzítő áll szíves rendelkezésére. Honlapunkon is naponta friss információkkal szolgálunk a www.aegon.hu címen.

Szemlét végző aláírása

az aláírás nem minősül az ajánlat elfogadásának

Szerződő aláírása
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