"... számú melléklet a „Vagyonbiztosítás” 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,

•

Jegyzőkönyv a káresemény részletes leírásával és 2-3 tanusító aláírásával,
(pontos hely, idő, esemény, tanuk, károsodott vagyontárgyak megjelölése),

•

A károsodott vagyontárgyak beszerzésének igazolása (számla másolata),

•

A károsodott vagyontárgyak pótlására történt beszerzés igazolása (számla másolata),

•

Szakvélemény a hiba okára és a sérült vagyontárgyak javíthatóságára vonatkozóan,

•

Vagyontárgyak leltározási jegyzőkönyve,

•

Fénykép, videofelvétel a károkozásról,

•

Helyiség, gép, jármű károsodása esetén ezek használati jogosultságának igazolása
(adás-vételi, lízing, bérleti, használatba adási szerződés, forgalmi engedély másolata),

•

Ha indult, rendőrségi feljelentés, eljárást befejező / lezáró határozat, nyomozást
megtagadó határozat,

•

Amennyiben megállapították, hogy ki a kárért felelős személy / cég, úgy annak
adatai, velük szembeni igényérvényesítést tartalmazó felszólító levél és arra adott
válasz(ok), amennyiben igényérvényesítés nem történt, annak oka,

•

Ha a károkozó elismerte felelősségét, úgy az erről szóló írásbeli nyilatkozat,
jegyzőkönyv,

•

Engedményezés esetén az Engedményezett jóváhagyása a kártérítési összeg
felvételére,

•

Maradványértékre vonatkozó igazolás,

•

Megsemmisítés esetén megsemmisítési jegyzőkönyv,

•

Megsemmisítést igazoló dokumentumok,

•

Selejtezési jegyzőkönyv,

•

Betörés esetén leltári jegyzőkönyv,

Amennyiben a vagyontárgyak javíthatók:
•

Javítási árajánlat,

• Javítási számla másolata,
( ha az ajánlatot előzetesen nem csatolták be és azt a biztosító nem véleményezte, akkor a
biztosító fenntartja a jogot arra, hogy a számla szerinti összeget ne vagy csak részben
ismerje el! )

Tűzkár- és Robbanáskár esetén:
• Hatósági bizonyítvány, hatósági igazolás,
Árvíz esetén:
• Vízügyi hatóság igazolása,
Vihar, Jégverés, Villámcsapás esetén:
• Meterológiai intézet igazolása,
• Elektromos Művek igazolása feszültség/áram kimaradásáról/ingadozásáról,
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."

