KGFB 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
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 (neve,
lízing vagy hitelszerződés száma, kezdete, lejárat vége,
kezdő részlet %-os aránya és forintban, teljes hitel összege
a pénzügyi hitelnyújtás megnevezésével pl. zárt végű
pénzügyi lízing)
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
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 (negyedév, félév, éves)
Van-e saját néven CASCO, 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 KGFB szerződés megszűnésének oka
(pl. eladás, üzemben tartó váltás, lopás, biztosító általi
felmondás, díj nemfizetés stb.)

Előzményi KGFB szerződésének bónusz fokozata
Előzményi KGFB Biztosítójának neve
Előzményi KGFB szerződésének kötvényszáma
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Van-e jelenleg a nevén másik gépjármű (ha igen,
annak rendszáma, és KGFB kötvényszáma)

Volt-e 2 éven belül kármentes bónusza, amelyet
szeretne jelen ajánlatra rávezetni (ha igen, a
bónusz fokozata, Biztosító megnevezése, kötvényszáma)

Volt-e 2015.01.01-óta sajáthibás káreseménye
(ha igen, melyik évben és mennyi összesen is)

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

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

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.
Az adatlap kitöltése nem helyettesíti kötelezettségét, amely alapján meg kell küldeni az ajánlat
lezárásának időpontjáig legkésőbb emailban (biztositas@illesjanos.hu) fényképen, vagy szkennelt
változatban a szükséges dokumentumokat:
- adás-vételi szerződés (üzemben tartói megállapodás)
- előzményi KGFB szerződés indexáló levelének minden oldala
- forgalmi engedély mindkét oldala
- szerződő személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedélyének mindkét oldala
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- 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)
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