"... számú melléklet a „Munkáltatói Felelősségbiztosítás” feltételeihez, a
kárrendezéshez szükséges, benyújtandó dokumentumokról, egyéb bizonyítási
eszközökről
Kárigény esetén a kárrendezéshez a következőket kell a biztosítónak
értelemszerűen benyújtani:
•

teljeskörűen kitöltött és (cégek esetében cégszerűen) aláírt kárbejelentő
nyomtatvány,

•

Munkabaleseti jegyzőkönyv, (Biztosítási módozat, kötvényszám feltüntetésével),

•

Személyi sérülés ellátásával, kezelésével kapcsolatos teljes orvosi dokumentáció,
táppénzes iratok,

•

Az egyes kárigények igazolása ( pl. Gyógyszerköltség, közlekedési költség,
keresetveszteség, stb.),

•

Egyéb hatósági vizsgálat eredménye, határozata ( pl. Tűzrendészeti hatóság, OEP
határozat, stb.),

•

Személyi sérülés esetén a sérült munkavállaló munkaviszonyának igazolása,

•

Hozzátartozói viszony igazolása (együttélés, lakcímkártya, stb.)

•

Károsult jövedelmi viszonyára vonatkozó igazolás,

•

Amennyiben megállapították, hogy ki a kárért felelős személy / cég, úgy annak
adatai, a velük szembeni igényérvényesítést tartalmazó levél és az arra adott válasz,

•

Ha tartottak, akkor a belső vizsgálat megállapításait tartalmazó jegyzőkönyv,

•

Ha indult, rendőrségi, vagy egyéb hatósági feljelentés, eljárást befejező /
felfüggesztő, nyomozást megtagadó határozat,

•

Károsult vagy megbízott ügyvédjének kárbejelentő levele,

•

Peres eljárás esetén bírósági beadványok, jegyzőkönyvek, határozatok, stb.,

•

Bíróság jogerős határozata a munkabalesettel kapcsolatban,

Halál esetén:
•

Halotti anyakönyvi kivonat,

•

Halál okát igazoló orvosi bizonyítvány, Boncolási jegyzőkönyv,

•

Öröklési bizonyítvány, Hagyatékátadó végzés,

A biztosító fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben nem kerül megküldésre
valamely dokumentum vagy a beküldött dokumentumok ellentmondásosak vagy
további tisztázandó kérdéseket vetnek fel, úgy a fentiekben nem szereplő, egyéb
dokumentumot, információt, más bizonyító eszközt kérjen be.
Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a fenti lista az eddigi kártapasztalatok és a
tipikus károk, kárigények alapján készült. Erre tekintettel a biztosító ugyancsak
fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a jövőben olyan egyedi káresemény
történik, vagy kárigény jelentkezik, melynek elbírálásához a fenti
dokumentumoktól, bizonyító eszközöktől eltérő, vagy azokon felül szükséges
dokumentumok, bizonyító eszközök szükségesek, úgy azokat bekérje. A biztosító
kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen kár esetén a csatolandó dokumentumokat,
egyéb bizonyító eszközöket a bejelentéstől számított 8 napon belül megadja a
biztosítottnak / károsultnak vagy képviselőiknek."

