
BUSINESS LEASE CALL CENTER
Elérhető munkanapokon 8:30-17:00 között 
+36 1 600 0999 | callcenter@businesslease.hu

G É PJ Á R M Ű  K Á R B E J E L E N T Ő  L A P

Baleset ideje (év/hónap/nap/óra/perc):

Baleset helye (ország/város/utca/hsz):

Amennyiben lakott területen kívül (út/km):

Sebesség:                     km/h     Időjárás: Úttest állapota/burkolata:

A bejelentett (gép)jármű forgalmi rendszáma:

Gyártmány/Típus:

A forgalmi engedély száma: Érvényessége:

A tulajdonos neve, címe: Business Lease Hungary Kft.; 1124 Budapest, Csörsz utca 41. 
Bankszámla száma: 13700016-04168018

A gépjárművezető neve:

Születési helye, ideje:

Lakcíme:

Telefonszáma:

Vezetői engedélyének száma: Kategóriája: Érvényessége:

Káresemény leírása, helyszínrajz, egyéb közölnivalók:

Kárrendezés típusa:               KGFB CASCO ELŐ CASCO



BUSINESS LEASE CALL CENTER
Elérhető munkanapokon 8:30-17:00 között 
+36 1 600 0999 | callcenter@businesslease.hu

Rendőri intézkedés történt-e?:          Igen                Nem

Amennyiben igen, a hatóság megnevezése:

Az intézkedés módja: 

További résztvevők voltak-e?          Igen               Nem

Forgalmi rendszám:

Gyártmány/Típus:

Biztosítója:

A gk.vezető neve:

Lakcíme:

A tulajdonos neve:

Lakcíme:

A baleset során megsérült személy(ek):

Név: vezető utas gyalogos

Lakcím:

Sérülés mértéke: könnyű súlyos halálos

1. tanu neve:

Lakcíme: 

2. tanu neve:

Lakcíme:
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N Y I L AT KO Z AT O K

1. Ön szerint ki a felelős a balesetért (káreseményért)?

 én/a saját gépjárművem vezetője a másik fél

 mindketten egyéb

2. Kérem, hogy a saját gépjárműben keletkezett kárt

 CASCO biztosítás alapján rendezzék

 előzetesen CASCO biztosítás alapján rendezzék

 a másik fél kötelező felelősségbiztosítására rendezzék

3.  Kijelentem, hogy kábítószer, alkohol vagy a gépjárművezetést károsan befolyásoló gyógyszer hatása alatt 
nem álltam.

4.  Hozzájárulok, hogy a biztosító a gépjármű jelen káreseményével összefüggésben a hatósági 
(rendőrségi, ügyészségi, bírósági) iratokba betekintést nyerjen, valamint azokról másolatot kapjon.

5.  Kijelentem, hogy ezzel a gépjárművel kapcsolatban a hatályos jogszabályok értelmében ÁFA visszatérítésre 
jogosult vagyok. Adószám: 13110123-2-43.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. Kijelentem, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást megismertem, tudomásul 
vettem. Jelen nyilatkozataimat a tájékoztatás ismeretében teszem meg. Az adatkezeléssel kapcsolatos mindenkor 
hatályos részletes tájékoztatás megtalálható a GDPR - ADATVÉDELMI ÉS COOKIE NYILATKOZAT oldalon.

Kelt: 

A tulajdonos aláírása A vezető aláírása

https://www.businesslease.hu/gdpr-adatvedelmi-cookie-nyilatkozat/
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JEGYZŐKÖNYV VEZETŐI ENGEDÉLY ADATAIRÓL

A forgalmi rendszámú gépkocsi .-i káreseményéhez tartozó 

vezetői engedélyben szereplő adatok hitelességének igazolása szükséges. A vezetői engedélyben szereplő, 

kárrendezéshez szükséges adatok:

Családi és utónév:

Születési név:

Születési hely és idő:

Kibocsátási dátum: Érvényességi idő:

Kibocsátó hatóság:

Sorszám: Korlátozások kódja:

A1

A

B1

B

C1

C

D1

D

C1E

CE

D1E

DE

Egyéb

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a fenti adatok megegyeznek 
a vezetői engedélyben szereplő valós adatokkal.

Kelt:

KATEGÓRIA BETŰJELE VIZSGA IDŐPONTJA ÉRVÉNYESSÉG IDEJE

Aláírás
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