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Tájékoztató használt gépjármű casco szemléjéhez

Tisztelt Ügyfelünk!

Megtiszteltetésnek vesszük, hogy a SIGNAL CASCO gépjármű-biztosítási termékünk felkeltette érdeklődését, és bízunk a 
jövőbeni hosszú távú együttműködésben.

Kérjük, figyelmesen olvassa el nyomtatványunkat, mert ezzel szeretnénk megelőzni az esetleges hiányosságokból adódó 
kellemetlenségeket. Ezért kérjük, hogy a biztosítandó használt jármű szemléjéhez feltétlenül vigye magával az alábbiakban 
felsorolt dokumentumokat, eszközöket:

 a jármű forgalmi engedélyét,
 a jármű szervizkönyvét,
 a jármű törzskönyvét, vagy a finanszírozási szerződés dokumentumait,
 a jármű összes kulcsát (kódkártyát) - beleértve az esetleges szervizkulcsot, vagy egyéb kulcsot,
 a járműhöz tartozó távirányítókat, egyéb kulcsokat - beleértve a védelmi berendezés (pl. riasztó, váltózár, stb.) 

távirányítóit, illetve kulcsait,
 ha a jármű utólagosan beépített indításgátlóval (immobiliser) rendelkezik, annak számláját, egyéb papírjait,
 ha a jármű utólagosan beépített rablásgátlóval rendelkezik, annak számláját, egyéb papírjait,
 ha a jármű utólagosan beépített távfelügyeleti rendszerrel (pl. GPS) rendelkezik, annak számláját, egyéb papírjait (pl. az 

Ön nevére kiállított szolgáltatási szerződést, valamint annak díjrendezettségi igazolását, pl. csekk)
 ha a jármű különleges extra felszereltséggel rendelkezik, annak számláját, egyéb papírjait.

A szakértői szemle költségét társaságunk viseli. A választott szakértő cég az Ön által kezdeményezett megkeresés 
alapján, előre egyeztetett időpontban és helyen készíti el az állapotfelmérést. A szemlejegyzőkönyvből a szakértő és az Ön 
aláírásával ellátva egy példány társaságunk részére elektronikus úton automatikusan megküldésre kerül.

Szemleköteles használt jármű esetén a vonatkozó SIGNAL Casco feltételek értelmében a kockázatviselés kezdete
legkorábban a szemle időpontja lehet. A jelen nyomtatvány biztosító példánya szükséges feltétele a casco biztosítási 
ajánlatnak, amelyet a szemlét végző szakértő cég a Biztosító részére továbbít.

Szemlét végző szakértő cégek elérhetőségei
Dekra Expert Kft. Autotál Kft. Expert Unió Kft.

Cím: 1134 Budapest,
Róbert K. krt. 70-74.

1107 Budapest,
Hizlaló tér 1.

1181 Budapest,
Gilice tér 46/b

Telefon: 1 / 453 61 00 1 / 433 41 01 1 / 297 55 68
Fax: 1 / 453 61 10 1 / 431 83 86 1 / 290 22 21
Honlap: www.dekra.hu www.autotal.hu www.expertunio.hu

Szakértői visszaigazolás
* nem kötelező kitölteni.

Casco kötését javaslom*: � igen � nem

Ügyfél neve:

Forgalmi rendszám:

Gyártmány: Típus:

Esetleges megjegyzések:

Pótolni szükséges hiányosságok:

Alulírott szakértő igazolom, hogy a fent jelölt jármű szakértői szemléje a mai napon megtörtént, a szemle-jegyzőkönyvet a 
Biztosító részére a köztünk létrejött megállapodás alapján továbbítom/hozzáférhetővé teszem.

Kelt: helység év hónap nap óra perc

szakértő aláírása ügyfél aláírása


