Kérjük olvashatóan kitölteni!
Kérjük 2 pld-ban kitölteni és egy példányt az OLD&COOL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság részére visszaküldeni.

TÁJÉKOZTATÓ
Csekkes díjfizetés választása esetén a biztosító postán küldi meg a díj befizetéséhez szükséges csekket.
Átutalással történõ díjfizetés esetén a befizetést az alábbi bankszámlaszámra kell teljesíteni:
Raiffeisen Bank Zrt 12001008-00100594-00100008. Átutaláskor a biztosítással érintett gépjármû rendszámát kérjük feltüntetni.
A biztosítóra vonatkozó tájékoztatás
Név: Generali-Providencia Biztosító Zrt.
Cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.; Telefon: 06/1-301-7100, Fax: 06-1/452-3505; Adószáma: 10308024
Tájékoztatjuk, hogy kérésére a biztosító a szerzõdési feltételeket a szerzõdés fennállása alatt bármikor papíron is rendelkezésére bocsátja.
Tájékoztatjuk, hogy a biztosító fõbb adatait és a biztosítási szerzõdés jellemzõit tartalmazó tájékoztatót a biztosító az Ön számára
folyamatosan és könnyen elérhetõ módon elektronikus úton hozzáférhetõvé teszi a www.generali.hu weboldalon.
Egyéb információk:
Társaságunk és ügyfeleink viszonyára egyebek mellett a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a
2010. január 1-jén hatályba lépõ kötelezõ gépjármû felelõsség-biztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény, a fogyasztóvédelemrõl szóló
1997. évi CLV. törvény, az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény (II. sz. hozzájáruló nyilatkozat aláírása esetén) , és a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény rendelkezései irányadóak.
Panaszügyintézés:
A szerzõdéssel kapcsolatban felmerült panaszokat a biztosítónál
– telefonon a Generali TeleCenter, a 06-40 200 250-es számán
– www.generali.hu/panaszbejelentés oldalon,
– Generali-Providencia Biztosító Zrt., Ügyfélkapcsolati Divíziójánál (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.) lehet bejelenteni.
A biztosító köteles a panaszokat, bejelentéseket kivizsgálni és a vizsgálat eredményérõl a panaszosnak a panasz kézhezvételétõl
számított 15 napon belül írásban tájékoztatást adni. Ha a panaszos a biztosító döntését nem fogadja el, közvetítõi eljárást
kezdeményezhet, amely eljárást a hatályos jogszabályok szerint kell lebonyolítani, és ennek eredményeként a felek peren kívüli megegyezésére van lehetõség.
Ön a biztosító eljárásával kapcsolatban panasszal fordulhat a biztosító felügyeleti szervéhez, a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletéhez (PSZÁF). A PSZÁF fogyasztóvédelmi hatóságként is eljár. A Felügyelet elérhetõségei: www.pszaf.hu, 1013 Bp.,
Krisztina krt. 39. postacím: 1535 Bp., 114, Pf. 777.
Partner jármûklubok
A Partner jármûklubok olyan veterán, nosztalgia és hobbi jármûvek tulajdonosait tömörítõ klubok, amelyek együttmûködési megállapodást kötöttek a biztosítóval. A Partner jármûklubok listáját a www.generali.hu oldalon a biztosító közzéteszi.
A díj kiszámításának folyamata a biztosító által közzétett díjtarifa táblázat alapján
– Válassza ki a forgalmi engedélyben szereplõ gépjármû fajta alapján a megfelelõ Díjtáblát.
– A gépjármû fajta és a hengerûrtartalom alapján olvassa le a szerzõdéshez tartozó éves díjat.
– A megállapított éves díjból további kedvezmény nem alkalmazható.
–A veterán, nosztalgia és hobbi jármûvekre alkalmazott tarifa alapján megkötött kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdésekre
a bonus-malus rendszer nem alkalmazható.
ÁLLAPOT IGAZOLÁS
*

Igazolom, hogy a fent említett gépjármû állapota:
a) eredeti

helyreállított

korhûen átépített

b) kiváló

megfelelõ

javítás alatt áll

Használat jellege:

veterán jellegnek megfelelõ

…….........................................………………………
tulajdonos/üzembentartó
aláírása
............................................
Klub neve

* a megfelelõ választ kérjük aláhúzással jelölni

......................................................
igazolást kiállító

Kérjük olvashatóan kitölteni!
Kérjük 2 pld-ban kitölteni és egy példányt a Trabant-Wartburg Klub részére visszaküldeni.

Meghatalmazás
Alulírott
meghatalmazó neve: …………………….………………….....
születési ideje és helye: ………………………………………
anyja neve: ………………………………….……………….......
lakcíme: …..…....…(irányítószám), …........……...……........…..(város), ………..............................…………………..………(utca, házszám)
levelezési cím: ….....…… (irányítószám), ……..............………….., (város) …………………....……...............................…, (utca, házszám)
meghatalmazom a
Trabant-Wartburg Klubot,
(1112 Budapest, Barackfa u.4.; nyilvántartási száma: 6335 Fõvárosi Bíróság; adószám: 18073221-1-43)
hogy az általa nyilvántartott, a tulajdonomat képezõ/általam üzemeltetett
………..………………frsz.-ú ………………………..……típusú
jármûre vonatkozó adatokat (így többek között a gépjármû adatait tartalmazó adatlapot és a gépjármû fényképét), valamint a biztosítási
szerzõdés megkötéséhez szükséges további adatokat, beleértve személyes adataimat is, az
OLD&COOL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1112 Budapest, Barackfa utca 4.; Cégjegyzékszám: 01 09 910323; Adószám: 14578793)
részére - kötelezõ gépjármû felelõsség-biztosítási szerzõdés megkötése céljából - átadja.
A meghatalmazáshoz csatolom a következõ mellékleteket
(kötelezõen csatolandó mellékletek):
– 2 db színes fénykép a gépkocsiról (jobb elölrõl, bal hátulról, teljes nézet)
– befizetett tagdíj csekk feladóvevénye vagy más bizonylat fénymásolata
– MMB muzeális minõsítés fénymásolata (amennyiben a veterán díjtarifa alkalmazásának feltételét képezi)
További csatolt dokumentumok
(csatolásuk nem kötelezõ, kérjük X jellel jelölni a csatolt dokumentumokat)

 MNHJR regiszter lap kitöltve eredeti példány

 szakirodalom kivonat fénymásolata

 egyéb okirat, igazolás, nyilatkozat: ………………………………………

.

Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a fenti gépjármûvem adatait tartalmazó adatlapot és a gépjármû fényképét a meghatalmazott a
Generali-Providencia Biztosító ZRt. (Cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.; Telefon: 06/1-301-7100, Fax: 06-1/452-3505;
Adószáma: 10308024) részére bemutassa, illetve átadja.
Kelt, ……………………………….. 20…………(év) …………….. (hó) ………………… (nap)

……………………………………………….
Meghatalmazó

Tanú 1.

Tanú 2.

név:..............................................................
cím:..............................................................
sz.ig. szám:.................................................

név:...........................................................
cím:...........................................................
sz.ig. szám:...............................................

