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KERETSZÁLLÍTMÁNYBIZTOSÍTÁSI ADATKÖZLŐ
Kézi kitöltés esetén, kérjük nyomtatott nagybetűkkel töltse ki a nyomtatványt!

Amennyiben a kért információ feltüntetésére nincs elegendő hely, külön lap csatolását kérjük. A *-al jelölt kérdések csak egy útra szóló biztosítás esetén kitöltendők.

SZERZŐDŐ ADATAI

Cégnév: 

Címe: ir.szám:    helység:  

út/utca/tér:    házszám:      emelet:     ajtó: 

BIZTOSÍTOTT ADATAI

Cégnév: 

Címe: ir.szám:    helység:  

út/utca/tér:    házszám:      emelet:     ajtó: 

FELADÓ/CÍMZETT* ADATAI

Cégnév: 

Címe: ir.szám:    helység:  

út/utca/tér:    házszám:      emelet:     ajtó: 

BIZTOSÍTANDÓ ÁRU

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

CSOMAGOLÁS

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

TERÜLETI MEGOSZLÁS ORSZÁGONKÉNT/CÉLÁLLOMÁSONKÉNT

Export Import

1.   % 1.   %

2.   % 2.   %

3.   % 3.   %

4.   % 4.   %

5.   % 5.   %

Feladási hely*:  

Átrakási hely/kikötő*: 

Rendeltetési hely*: 

Eladási vagy vételi paritás: 

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
1091 Budapest, Úllői út 1.

Telefonos Ügyfélszolgálat: (+36) 1-477-4800 
Honlap: www.aegon.hu



SZÁLLÍTÓESZKÖZÖK A FUVAROZÁS SORRENDJÉBEN

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

TERVEZETT ÉVES FORGALOM

Export:  eFt Import:  eFt

Szállítások gyakorisága:  

Egy fuvareszközön szállított áru számla szerinti értéke (keret esetén max. értéke):  Ft

10% felülbiztosítás:   Igen   Nem

Fuvardíj biztosítás:   Igen   Nem Értéke:  Ft

Reexport szállítás*:   Igen   Nem

Bruttó súly*:  kg Nettó súly*:  kg Darabszám*:  db

Jelzés*:  Kötésszám*:  Számlaszám*: 

Kockázatviselés kezdete/Szállítmány indulása:  év  hó  nap 

Igényelt biztosítási fedezet, kiegészítő kockázatok:   All risks (A)   WA (B)   FPA (C)   TPND   War   SRCC

Egyéb:

Kártörténet az elmúlt három évben (db, kárösszeg):

Egyéb adatok, lényeges körülmények:

Kelt:  ,  év  hó  nap

 
 Aláírás
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