CASCO ajánlathoz
Első kötés vagy évfordulós átkötés
Kockázatviselés kért kezdete (új időszak kezdete)
Évfordulós átkötés esetén annak dátuma
Kötés oka (tulajdonszerzés, üzembentartó változás,
évfordulós átkötés stb..)

Várható bónusz besorolás (Biztosítónként eltérő
lehet)

Szerződő eltér-e a tulajdonostól
Ha igen, tulajdonos adatai (név, születési hely és
pontos idő, személyi ig. száma, lakcíme, anyuka leánykori
neve, tulajdonos mobilszáma)
Amennyiben finanszírozó a tulajdonos (Pontos
megnevezése, székhelyének címe, adószáma)
Szerződő neve (teljes név)

Leánykori neve
Születési helye
Születési pontos ideje (év, hónap, nap)
Anyuka leánykori neve
Személyi igazolvány száma
Lakcíme
Levelezési címe (csak ha eltér a lakcímtől)
Vezetői engedély száma
„B” kategória megszerzésének dátuma (nem
személygépjármű esetén értelemszerűen annak a
kategóriának megszerzési dátuma, amellyel vezethető)

Szerződő mobilszáma
Szerződő email címe
Kedvezményekhez / lakásbiztosítása van-e
Ha igen, annak kötvényszáma, biztosítója
KGFB Biztosítójának neve, kötvényszáma
KGFB biztosításának bónusz fokozata,
évfordulójának pontos dátuma
Supershop pontgyűjtő kártya száma
Bankszámla vezető megnevezése
18 éven aluli gyermekek száma
Legfiatalabb születési neve, és pontos ideje
Közalkalmazott, köztisztviselő-e
Vállalt fizetési mód (csekk, utalás, csoportos beszedés)
Ha utalásos vagy csoportos beszedés, akkor
bankszámla száma (ahonnan megy majd az utalás)
Vállalt fizetési ütem (havi, negyedév, félév, éves)
Van-e saját néven KGFB, ÉLET vagy nyugdíj
biztosítása (ha igen, annak megnevezése,
kötvényszáma, Biztosító neve, kötés dátuma)

Vállalja-e az elektronikus kapcsolattartást a
Biztosítóval (ha igen akkor megadható email címe)
Előzményi CASCO szerződés megszűnésének
oka (pl. eladás, üzemben tartó váltás, lopás, biztosító
általi felmondás, díj nemfizetés stb.)

Előzményi CASCO szerződésének balesetmentes
évek száma
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CASCO ajánlathoz
Előzményi CASCO Biztosítójának neve
Előzményi CASCO szerződésének kötvényszáma
Volt-e előzményi CASCO szerződésének megléte
alatt sajáthibás káreseménye (ha igen, melyik évben
és mennyi összesen is, csak töréskár, sajáthibás baleset)
Volt-e szélvédő kár kifizetése (ha igen, melyik évben
és mennyi, csere vagy javítás volt?)

Gépjármű forgalmi rendszáma
Gépjármű besorolása (személy, teher gépjármű,
utánfutó, vontató stb )

Új, 0 km-es szalonautó
Értékesítő kereskedés neve, személyes
értékesítő elérhetősége, mobil száma, email
címe
EUROTAX kódja
Gépjármű gyártmánya
Pontos típusa
Forgalmi engedély száma
Gépjármű színe
Alvázszáma
Motorszáma
Önsúlya
Összsúlya
Gyártási évjárat
Első forgalomba helyezés időpontja
Első Magyarországi forgalomba helyezés
időpontja (külföldről behozott járműveknél nem azonos
az első forgalomba helyezési időponttal)

Motor cm3
Teljesítmény KW
Motor üzemmód (benzin, diesel, hibrid, gáz)
Szállítható személyek száma
Műszaki érvényesség ideje
Utolsó műszaki vizsga pontos dátuma
Km óra állása
Várható éves km futás teljesítmény Mo-n
Várható éves km futás külföldön
Gépjármű újkori értéke (bruttó) (kishaszon vagy
tehergépjárművek esetén nettó ár)

Gépjármű számlával igazolható vételára (bruttó)
Vételár kifizetése készpénz vagy lízing
Felszereltség fantázianeve (pl. dynamique, business)
Van-e a gépjárműben: klíma
Automata váltó
Bőrbelső (félbőr)
Alufelni – értéke (4 kerék együttesen)
Különleges fényezés (metál, gyöngyház)
Taxiknál sárga fólia, értéke
Tolató radar, szenzor
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CASCO ajánlathoz
Tolató kamera
Tetőablak (fix vagy mozgatható)
Négy kerék meghajtás
Vonóhorog (teherbírása)
Esőszenzor
Xenon fényszóró
Halogén fényszóró
LED-es fényszóró
LED-es nappali menetfény
Ködlámpa
Tempomat
Gyári navigáció – értéke
Telefon kihangosító
Sávelhagyás figyelmeztetés
Sávváltó asszisztens
Gyalogos védelem
Adaptív lengés csillapító rendszer
Audio berendezés a gyárin kívül (ha igen, annak
értéke ftban)

Vészfékezés segítő rendszer
Bármilyen más vezetést segítő rendszer
felsorolva

Felépítmény, ha eltér az eredetitől (pl. hűtős,
ponyvás )
Riasztó (ha igen, értéke és beépítés igazolás csatolása)

PAJZS Gépjárművédelem (beépítés igazolással)
GPS védelem (ha igen, értéke és beépítés és
szolgáltatási igazolás)
Rablás gátló (ha igen, értéke és beépítés igazolás
csatolása szükséges)

Gépjárművet vezető személyek száma
Gépjármű vezető születési dátuma
Ha többen vezetik 35 év alattiak kizárhatóak-e
CASCO vállalt önrész %-os aránya
CASCO vállalt önrész ft-ban (pl.50 vagy 100 ezer)
Hitel vagy lízing megnevezése (pl. nyílt végű
pénzügyi lízing)

Hitel vagy Lízing nyújtó pénzintézet pontos
megnevezése, címe, adószáma
Hitel vagy lízing szerződésének száma
Hitel vagy lízing önerő összege %-os arányban
Hitel vagy lízing önerő összege Ft-ban kifejezve
Hitel vagy lízing indulásának pontos dátuma
Vállalt időtartam
Hitel vagy lízing utolsó részletének dátuma
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CASCO ajánlathoz
Hitel vagy lízing teljes összege Ft-ban kifejezve

KIZÁRÓLAG TELJES KÖRŰ ADATOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA ESETÉN KÉSZÍTÜNK
AJÁNLATOT 24, MAX. 48 ÓRÁN BELÜL
MINDEN esetben, az adatbekérő lap előzetes kalkuláció elvégzésére szolgál, az Ön felelőssége az
abban foglalt adatok valóságtartalma, az esetlegesen ezekből adódó eltérésekért, hibákért
felelősséget nem vállalunk.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a külföldről behozott és Magyarországon forgalomba helyezett
járművek felszereltsége eltér a Magyarországon forgalmazott gépjárművektől (általában magasabb
felszereltséget adnak külföldön) ezért fontos a pontos feltérképezés, a jármű beazonosíthatósága
érdekében, ettől függetlenül a SZEMLE során előfordulhatnak eltérések, amelyek a díjak emelkedését
vonhatják maguk után! Gépjármű szemle MINDEN esteben megtörténik, egyes biztosítóknál azok
kirendelt szakemberei, szerződött szakértői végzik, egyes Biztosítók megbízásából Én végzem, előre
egyeztetett helyen és helyszínen. 0-km-es szalon autók esetében, amennyiben részletes számla
rendelkezésre áll, a szemle elkerülhető. (kivéve ha TAXI üzemmódra változik a jármű)
Az adatlap kitöltése nem helyettesíti kötelezettségét, amely alapján meg kell küldeni az ajánlat
lezárásának időpontjáig legkésőbb emailban (janos.illes@renomia.hu) fényképen, vagy szkennelt
változatban a szükséges dokumentumokat:
- adás-vételi szerződés (üzemben tartói megállapodás)
- előzményi CASCO szerződés indexáló levelének minden oldala
- KGFB szerződésének kötvénye, amelyen bónusz igazolás is van
- forgalmi engedély mindkét oldala
- szerződő személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedélyének mindkét oldala
- ha eltérő a tulajdonos akkor annak személyi igazolványa, lakcímkártyája
- ha eltérő a tulajdonos és Ő a finanszírozó – akkor hitel vagy lízing szerződés minden oldala
- külföldről behozott, Magyarországon először forgalomba helyezett gépjárműveknél – külföldi
forgalmi engedély, NKH adatlap, jármű kísérő lap egyike, vagy mindegyik
- új 0 km-es jármű vásárlása esetén a kereskedés és kereskedő értékesítő neve, elérhetőségei
(mobilszáma, email címe)
- gépjármű védelmi berendezések utólagos beépítése igazolás, számlák
- gépjármű részletes számlája
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