
 

 

 

 

 

Autószalon Duna Kft. – Gépjármű-biztosításokhoz adatbekérő 

 

Szerződő és/vagy üzemben tartó neve:  _____________________________________________  

Gépjármű forgalmi rendszáma: ____ - ____ 

 

- CASCO biztosítás díjfizetési üteme: (havi, negyedéves, féléves, éves) - __________  

- CASCO biztosítás díjfizetési módja: (átutalás, csekk, inkasszó - __________  

- KGFB    biztosítás díjfizetési üteme: (havi, negyedéves, féléves, éves) - __________  

- KGFB    biztosítás díjfizetési módja: (átutalás, csekk, inkasszó) - __________  

� a nagyobb díjfizetési ütemre (pl. éves díj) és az elektronikus fizetési módra (pl. 

átutalás) jelentős kedvezményeket kínálnak a biztosító társaságok 

 

KGFB biztosítás megkötésének oka: (kérjük, tegyen „X”-et a megfelelő helyre) 

- gépjármű tulajdonjogának megszerzése  __________  

- évfordulóra felmondott előzményű kötés  __________  

- díjnemfizetéssel megszűnt előzményű kötés  __________  

- közös megegyezéssel megszűnt előzményű kötés  __________  

- üzembentartó bejegyzése  __________  

- ismételt forgalomba helyezés  __________  

- biztosító váltás évfordulóra  __________  

� a kiemelt, vastagon szedett okok a leggyakoribb szerződéskötési okok 

 

Kockázatviselés kezdete: (vagy a biztosítási évforduló pontos dátuma, vásárlás 

dátuma) 

KGFB: (éééé.hó.nap) ____________  

CASCO: (éééé.hó.nap) ____________  

 

Gépjármű vásárláskori értéke és a vásárlás pontos dátuma: 

(Pl. 4.099.000,- Ft, 2011.05.01) _________________________________________________  



 

 

 

 

 

Gépjármű pontos típusa, megnevezése: (forgalmi engedély szerint) 

(Pl. OPEL CORSA 5 ajtós ENJOY A 14XER MT 5) 

 _______________________________________________  

� amennyiben Ön ügyfelünk és a gépjárművet az Autószalon Duna Kft-től vásárolta, 

úgy a lenti információk rendelkezésünkre állnak, így azokat nem kell kitöltenie a 

vastagon szedettek kivételével. 

 

- Gépjármű alvázszáma: _______________________________________________________  

- Gépjármű motorszáma: ______________________________________________________  

- Gépjármű gyártási éve: ______________________________________________________  

- Gépjármű magyarországi forgalomba helyezésének dátuma: _____________________  

- Adásvételi szerződés, számla kelte (átadás, vásárlás ideje): ______________________  

- Gépjármű forgalmi engedélybe bejegyzett színe: ________________________________  

- Szállítható személyek száma: _________________________________________________  

- Hajtóanyag (benzin, dízel, elektromos, gázüzemű, hibrid… stb.): __________________  

- Hengerűrtartalom: ___________________________________________________________  

- Teljesítmény kw/LE: __________________________________________________________  

- Ajtók száma: ________________________________________________________________  

- Saját tömeg: ________________________________________________________________  

- Megengedett legnagyobb össztömeg: _________________________________________  

- Km óra állása: ______________________________________________________________  

- Éves átlagos futás (km): _____________________________________________________  

- Használat módja (átlagos, taxi, versenyzés): ___________________________________  

- Ön hányadik tulajdonosa a gépjárműnek? _____________________________________  

- Hányan vezetik a gépjárművet és hány éves a legfiatalabb gépjármű vezető? (Pl. 

3-an, a legfiatalabb 24 éves) __________________________________________________  

 

Finanszírozásra vonatkozó adatok: 

Finanszírozással vásárolta-e a gépjárművét?  Igen/Nem 

Finanszírozó megnevezése: ____________________________________________________  

Finanszírozási szerződés száma: ________________________________________________  

Előír-e a szerződés CASCO biztosítás kötésére irányuló kötelezettséget?  Igen/Nem 

A jelenlegi törlesztés tartalmazza-e a biztosítások díját?   Igen/Nem 



 

 

 

 

 

Tulajdonos neve/születési neve: _________________________________________________  

Tulajdonos Születési helye, és születési dátuma: __________________________________  

Tulajdonos édesanyjának születési neve: ________________________________________  

Tulajdonos személyazonosító okmányának típusa és annak száma: _________________  

Tulajdonos bejelentett lakcíme: (vállalkozás székhelye): ___________________________  

Tulajdonos jogosítványának száma: (lehet, hogy a tulajdonosnak nincs jogosítványa, 

azzal csak a bejegyzett üzembentartó rendelkezik) _______________________________  

Jogosítvány megszerzésének dátuma: ___________________________________________  

Van-e a gépjárműnek üzembentartója?  Igen/Nem 

(Esetenként előfordul, hogy a gépjármű üzembentartója és a tulajdonos személye 

eltér, ezekben az esetekben az üzembentartóra vonatkozó adatok jelentik a díjfizetési 

kalkuláció alapját, de a tulajdonos személyes adataira is szükség van.) 

Üzembentartó neve/születési neve: _____________________________________________  

Üzembentartó s Születési helye, és születési dátuma: ______________________________  

Üzembentartó édesanyjának születési neve: _____________________________________  

Üzembentartó személyazonosító okmányának típusa és annak száma: _____________  

Üzembentartó bejelentett lakcíme: ______________________________________________  

Üzembentartó jogosítványának száma: _________________________________________  

Jogosítvány megszerzésének dátuma: ___________________________________________  

 

Van-e jelenleg érvényes KGFB biztosítása? Igen/Nem 

Amennyiben igen, úgy melyik biztosítónál és mennyi az ismert bónusz besorolása? (Pl. 

Uniqa Biztosító, B7) ___________________________________________________________  

Van-e jelenleg érvényes CASCO biztosítása? Igen/Nem 

Amennyiben igen, úgy melyik biztosítónál és mennyi az ismert bónusz besorolása? (Pl. 

Aegon Biztosító, C2) __________________________________________________________  

 

Gépjármű extrái (kizárólag CASCO tarifáláshoz): _________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

(Amennyiben pontosan meghatározta a gépjármű típusát, úgy a típushoz tartozó 

extrafelszereltség biztosított extrának minősül. Amennyiben a vásárláskor vagy utólag 

extrákat szereltetett gépjárművére, azt kérjük sorolja fel, pl. 17” BBS könnyűfém 

keréktárcsák) 



 

 

 

 

 

Fontos! 

A CASCO biztosítás olyan kockázati események esetében is védelmet jelent, amelyekre 

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás hatálya nem terjed ki. Évi akár néhány tízezer 

Ft összegért Ön is biztonságban tudhatja egyik legértékesebb ingó tárgyát. 

Mindenképpen kérjen CASCO díjkalkulációt valamennyi biztosító ajánlatát áttekintve. 

Amennyiben volt korábban is élő szerződése meg fog lepődni, hogy mennyivel olcsóbb 

ajánlatot adhatunk Önnek! 

 

Kérdésével és észrevételeivel kapcsolatban keressen bennünket bizalommal! 

 

Kancsár Roland 

Autószalon Duna Kft – biztosítási brókere 

kancsar.roland@autoduna.hu 

+3670/4500-186 

 

A díjkalkulációt az alábbi e-mailcímre kéri: 

(Pl.: _________________ @ _____________ .hu/.com) 


