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1. A biztosító adatai

a. Cégnév: Groupama Biztosító Zrt.

b. Szervezeti egység: Vállalati Biztosítási Szolgáltatás

c. Cím: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C

d. Levélcím: 1380 Budapest, Pf. 1049

e. Telefon: +36 1 467 3500

f. E-mail: szallitmanykar@groupama.hu

3. A káresemény rövid leírása (hol, mikor, mi történt)

NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYKÁRBEJELENTŐ

2. Károsult/szerződő/biztosított adatai

a. Szerződő/biztosított neve:

b. Kötvényszám:

c. Fuvarmegbízó/károsult neve:

d. Címe:

út, utca, tér szám emelet ajtó

e. Felrakóhely, feladó neve:

f. Címe:

út, utca, tér szám emelet ajtó

g. Lerakóhely, címzett neve:

h. Címe:

út, utca, tér szám emelet ajtó

i. Káresemény helye:

út, utca, tér szám emelet ajtó

(lakott területen kívül): út km

j. Időpontja: . . .

k. Kárigény várható összege: Ft

l. E-mail cím:

m. Telefonszám: –



4. Mellékletek

szállítmányozási megbízás

fuvarmegbízás

szállítási költség számla (fuvarszámla)

fuvarozóval közösen felvett ténymegállapító jegyzőkönyv

fotók a károsodott termékről/szállítóeszközről

jegyzőkönyv az áru károsodásáról/hiányáról

indulási és átrakási átvételi elismervények

károkozó felelősségre vonását igazoló jog fenntartó levél (felszólamlás)

károkozó válasza (elismerte a felelősségét, nyújtott (rész)kártérítést?)

teljes útvonalra vonatkozó fuvarlevelek

teljes feladott árumennyiségre vonatkozó áruszámla (bejelölve rajta a hiányzó/sérült tételeket)

teljes feladott árumennyiségre vonatkozó csomagolási jegyzék (bejelölve rajta a hiányzó/sérült tételeket)

részletes sofőr meghallgatási jegyzőkönyv (szállítmánykároknál, baleset, bűncselekmény, lopás, feltöréses lopás esetén kérjük, árusérülés esetén nem)

rendőrségi feljelentés, határozat (bűncselekmény, lopás, feltöréses lopás esetén)

bármely más, a kár tényét és mértékét igazoló okmány

ÁFA és bankszámlaszám nyilatkozat

tűzkár esetén, tűzvizsgálati jegyzőkönyv

hűtős szállításoknál thermoscript

lopás károknál GPS adatok

VÁM okmányok (EU-n kívüli szállítások esetén)

az áruszámlával és a csomagolási listával (packing list) összevethető tételes kárigény

A kárbejelentéssel egyidejűleg nem csatolt iratokat kérjük azok kézhezvételét követően a biztosítónak továbbítani.

Kérjük a kárbejelentéshez csatolt okmányokat bejelölni a fenti felsorolásban!

Kelt: , . . .

biztosított aláírása/PH
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