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

Meghatalmazás és nyilatkozatok 
kötelezõ gépjármû felelõsség-biztosítással kapcsolatos ügyintézés vonatkozásában 

Alulírott 
szerzõdõ neve:..........................................., születési helye és ideje:.............…........…....…, anyja neve:.............................................,
lakcíme: …..….…..(irányítószám), ….............……………..(város), ……………….....................................................…(utca, házszám), 
levelezési cím: ….......……(irányítószám), ……..………….......(város), …………..............................................……… (utca, házszám), 
e-mail cím:…………………........................….....…, bankszámlaszám:…........…………..……….…….., telefonszám:…………...........…..
jelen nyilatkozat aláírásával  elismerem, hogy a Generali-Providencia Biztosító Zrt. (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., továbbiakban: biztosító)
fõbb adatairól és a kötelezõ gépjármû felelõsség-biztosítási szerzõdés jellemzõirõl szóló tájékoztatást (ügyfél tájékoztató), valamint a
Gépjármû biztosítási feltételeket, amely magában foglalja a kötelezõ gépjármû felelõsség-biztosítási feltételeket, továbbá a választott
Õrangyal szolgáltatás esetén a Gépjármû Üzemeltetésével összefüggõ Jogvédelem biztosítás Általános és Különös Feltételeit 
(JÁF, GÜJKF), a Jármûben ülõk Baleset biztosításának Általános és Különös Feltételeit (JBÁF1, JBH1, JBR2), a KGFB Gépjármû
Assistance Biztosítás Különös Feltételeit (GAKF) és a Lopás Assistance Biztosítás Különös Feltételeit (LAKF) is a biztosító által
üzemeltetett www.generali.hu weboldalról elektronikus úton átvettem. (letöltöttem) Elismerem továbbá, hogy a biztosításközvetítõre
vonatkozó tájékoztatást a biztosításközvetítõtõl átvettem. Kijelentem, hogy a biztosítóra és a biztosításközvetítõre, valamint a biztosítási
szerzõdés fõbb jellemzõire, továbbá a biztosító fogyasztói bejelentésekkel és panaszokkal foglalkozó fõ szervezeti egysége és 
felügyeleti szerve megnevezésére, azok elérhetõségére vonatkozó tájékoztatást megismertem.

Fentiekre tekintettel, jelen nyilatkozat aláírásával meghatalmazom az OLD&COOL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (1112 Budapest,
Barackfa utca 4.; Cégjegyzékszám: 01 09 910323; Adószám: 14578793), hogy a tulajdonomat képezõ/általam üzemeltetett:
……………..…………frsz.-ú ….………………………..…………........típusú jármû vonatkozásában, a biztosító által meghirdetett veterán
díjtarifa alapján, a biztosítóval nevemben határozatlan idõtartamú (kérjük választását X jellel jelölje)

KGFB szerzõdést (Kötelezõ Gépjármû Felelõsség-biztosítás) 
vagy

Õrangyal szolgáltatással kiegészített KGFB szerzõdést kössön, a biztosításkötés során szükséges nyilatkozatokat helyettem és
nevemben megtegye, illetve a biztosítási ügyintézés során helyettem és nevemben teljeskörûen eljárjon, biztosításomat kezelje.
Meghatalmazásom visszavonásig érvényes. 

A meghatalmazáshoz csatolom a következõ mellékleteket (kötelezõen csatolandó mellékletek): 
– törzskönyv vagy forgalmi engedély fénymásolata 
– régi (2009. évi) KGFB biztosítás évfordulóra történõ felmondásának fénymásolata (évfordulós biztosítóváltás esetén)
– MMB muzeális minõsítés fénymásolata (amennyiben a veterán díjtarifa alkalmazásának feltételét képezi)
– aláírt állapot igazoló lap

Nem évfordulós biztosítóváltás esetén szükséges további dokumentumok: 
– üzembentartói szerzõdés fénymásolata vagy
– adás-vételi szerzõdés fénymásolata vagy
– forgalomba helyezési/kivonási határozat fénymásolata

Tudomásul veszem, hogy a veterán díjtarifa abban az alábbi esetekben alkalmazható: 
(kérjük X jellel jelölje, hogy az Ön esetében a veterán díjtarifa alkalmazásának mely feltétele áll fenn.)

1. Muzeális Minõsítõ Bizottság (MMB) által minõsített gépjármû, amelynek tulajdonosa rendelkezik az 
OT rendszám viselésére jogosító Igazolással (abban az esetben is, ha a gépjármû nincs OT rendszámmal ellátva). 

A tulajdonosnak a minõsítésrõl szóló okirat másolatát a biztosítási ajánlathoz csatolnia kell.

vagy 

2. A gépjármû és a tulajdonos együttesen megfelel a következõ feltételeknek:
– a jármû életkora a 25 évet meghaladja (2010-bõl vonja ki a forgalmi engedély szerinti gyártási évet)
– a jármû eredeti állapotban van vagy felújított, de a felújítással az eredeti jelleget nem változtatták meg
–  a jármûvet hobbi, nosztalgia jármûként, nem mindennapos használatban használják, valamint nem végeznek vele semmilyen aru

vagy utas szállítást, bérbeadást vagy egyéb jövedelemszerzõ tevékenységet, futásteljesítménye az évi 8000 km-t nem haladja meg
– a jármû tulajdonosa/üzembentartója a Partner jármûklubok bármelyikének tagja vagy részt vett bármelyik Partner jármûklub

jármû regisztrációs, állapotfelmérõ folyamatában, melyet a klub dokumentált és errõl igazolást állított ki a tulajdonos részére.
Ezt az igazolást csatolni kell a biztosítási ajánlathoz.

1. átutalással történõ díjfizetés esetén kötelezõen kitöltendõ
2. az adat megadása nem kötelezõ
3. a biztosítási feltételek a www.generali.hu/Szolgaltatasok/Gepjarmu.aspx webcímen érhetõk el
4. a biztosítási kötelezettség az üzemben tartót terheli. Üzemben tartónak minõsül: a gépjármû telephelye szerinti ország hatóságai által kibocsátott 

okiratba bejegyzett üzemben tartó (engedélyes, engedély jogosultja), ennek hiányában a tulajdonos. A szerzõdés megkötésére vonatkozó
kötelezettség tekintetében üzemben tartónak minõsül a gépjármû tulajdonosa által – szerzõdés vagy más hitelt érdemlõen igazolt jogcím alapján –
üzemben tartóként megnevezett személy.
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Amennyiben a biztosított jármû nem felel meg a fenti feltételeknek vagy a szerzõdõ nem a fenti feltételeknek megfelelõen használja 
a jármûvet, úgy a biztosító jogosult a biztosítási szerzõdés díját a valós adatokkal (a veterán tarifa figyelembevételének mellõzésével) a 
mindenkor érvényes általánosan meghirdetett díjtarifának megfelelõen, a szerzõdéskötés idõpontjára visszamenõ hatállyal módosítani. 

Tudomásul veszem, hogy veterán gépjármûvekre kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdés 
csak éves díjfizetési ütemmel köthetõ!

A kockázatviselés kezdete: 20………………………………….............…. (kérjük kitölteni!) 
2009. évi évfordulós biztosítóváltás esetén a kockázatviselés kezdete 2010. január 1-e.

Díjfizetés módja: banki átutalás készpénz átutalási megbízás (csekk)
Tudomásul veszem, hogy a biztosítási díjat a kockázatviselés kezdeteként feltüntetett idõponttól számított 30 napon belül kell a 
biztosítóhoz teljes egészében befizetni. Ha az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a biztosító a díj esedékességétõl számított 
hatvanadik nap elteltéig – a következményekre történõ figyelmeztetés mellett – a szerzõdõ félnek a díj esedékességétõl számított 
hatvannapos póthatáridõvel, igazolható módon a teljesítésre vonatkozó felszólítást küld. A türelmi idõ eredménytelen leteltével a szerzõdés 
– amennyiben egyéb okból még nem szûnt meg – az esedékességtõl számított hatvanadik napon megszûnik. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti gépjármûvem adatait tartalmazó adatlapot és a gépjármû fényképét az OLD&COOL Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság a biztosító részére bemutassa, illetve átadja.
Tudomásul veszem, hogy a biztosító a létrejött szerzõdésrõl kötvényt állít ki és küld meg részemre.

…………......…………………………………….
Meghatalmazó

Tanú 1. Tanú 2.
név:............................................................. név:.........................................................
cím:............................................................. cím:.........................................................
sz.ig. szám:................................................ sz.ig. szám:............................................

I. Egyéb nyilatkozatok – a nyilatkozat aláírása kötelezõ
A szerzõdõ kijelenti, hogy közölt azonosító adatai a valóságnak megfelelnek. Egyben tudomásul veszi, hogy az azonosító adatokban bekövetkezett 
változásokról a tudomásszerzéstõl számított 5 munkanapon belül köteles a biztosítót értesíteni. A szerzõdõ hozzájárul, hogy a biztosító a biztosítási
szerzõdéssel kapcsolatos kockázatvállalással, a követelések megítélésével, kárrendezéssel, együttbiztosítással, viszontbiztosítással összefüggõ pénzü-
gyi adatokat a biztosító tagállami viszontbiztosítónak, együttbiztosítás esetén tagállami kockázatvállaló biztosítónak továbbítsa, amely belföldre történõ
adattovábbításnak minõsül. A szerzõdõ tudomásul veszi, hogy a szerzõdéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával és a biztosítási szolgáltatással
összefüggõ biztosítási titkot képezõ személyes adatokat a Generali-Providencia Zrt. az adatvédelmi elõírások betartása mellett elektronikus adatfeldol-
gozási célból elektronikus adatfeldolgozó részére, továbbá szerzõdött szakértõi részére kockázat elbírálással és szolgáltatási igény rendezésével 
kapcsolatos szakértõi vélemény elkészítése érdekében átadhatja. A szerzõdõ hozzájárul ahhoz, hogy a biztosító a társbiztosítók nyilvántartásából, a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától, a Személyi adat- és lakcím nyilvántartási- és a Jármû nyilvántartási rendszerek-
bõl, a személyazonosító igazolvány adatairól, a lakcímrõl, jármû azonosító-és mûszaki adatairól, forgalomban tarthatóságra vonatkozó adatairól,
okmányok érvényességére vonatkozó adatairól és a jármû és jármûokmány körözésére vonatkozó adatairól: kockázati elbírálás, ellenõrzés, a biztosítási
kártérítési kötelezettség teljesítése, a biztosítót megilletõ visszakövetelési jog érvényesítése, a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás fennállásának
ellenõrzése, jogos érdekének érvényesítése céljából, valamint a biztosítási csomagban meghatározott gépjármû elõzménykárairól adatszolgáltatást
kapjon. A szerzõdõ hozzájárul ahhoz, hogy a biztosító a biztosítási titkot képezõ személyes adatait kárrendezési tevékenység céljából a biztosítóval
szerzõdéses kapcsolatban álló orvosok részére, valamint viszontbiztosítási célból a Generali PPF Holding B.V (Regisztrációs száma az amszterdami
Kereskedelmi Kamara nyilvántartásában 34275688; Székhelye: NL-1077 XX Amsterdam, Stravinskylaan 933, Hollandia) részére átadja. A biztosító az
érintett kérelmére tájékoztatást ad az általa kezelt, illetõleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
idõtartamáról, az adatfeldolgozó nevérõl, címérõl (székhelyérõl) és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl. A szerzõdõ tudomással bír 
arról, hogy az adatvédelmi törvény alapján, az abban foglaltak szerint tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezelésérõl, kérheti személyes adatai
helyesbítését, törlését, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint jogsérelme esetén megilleti a bírósági jogérvényesítés joga.

Szerzõdõ aláírása

II.  Hozzájárulás a szerzõdõ e-mail címének/telefonszámának használatához – a hozzájárulás megadása nem kötelezõ  
A szerzõdõ (meghatalmazó) hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Generali-Providencia Zrt. a megadott mobil-telefonszámon/e-mail címen keresztül a 
biztosítási szerzõdés megkötésével, kezelésével és esetleges megszüntetésével, szolgáltatási igényeivel összefüggésben elektronikus úton informá-
ciókat küldjön, és ebbõl a célból a telefonszámot és az e-mail címét kezelje. A szerzõdõ vállalja továbbá, hogy az e-mail címében/telefonszámában
bekövetkezett változást – az információk illetéktelen személyhez jutásának elkerülése érdekében – 5 munkanapon belül a biztosítónak írásban bejelenti.
Tudomásul veszi, hogy a bejelentés elmulasztásából eredõ esetleges kárért a biztosító nem vállal felelõsséget. A szerzõdõ tudomásul veszi, hogy 
amennyiben a biztosító a biztosítási szerzõdés megkötésével, kezelésével és esetleges megszüntetésével, szolgáltatási igényével kapcsolatos tájékoz-
tatást vagy nyilatkozatot az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényben szabályozottaknak megfelelõen, fokozott biztonságú elektronikus
aláírással ellátva, elektronikus úton (e-mail) küldi meg a szerzõdõ részére, úgy az elektronikusan aláírt elektronikus dokumentumba foglalás az írás-
beliség követelményének eleget tesz. Az elektronikus levél elküldésének tényét és idõpontját a biztosító a késõbbiekben bármikor igazolni tudja.

Szerzõdõ aláírása

III. Alulírott szerzõdõ hozzájárulok ahhoz, hogy a biztosító nevemet, címemet, a megadott mobil-telefonszámomat, és/vagy e-mail címemet közvetlen
üzletszerzés céljából biztosítási, hitelintézeti, tõkepiaci befektetési pénztárpiaci termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatadás vagy ajánlatok
továbbítása érdekében nyilvántartsa, és részemre elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékû más egyéni kommunikációs eszköz útján továbbá a
postáról szóló 2003. évi CI. törvényben meghatározott címzett küldeményben gazdasági reklámot küldjön. Kijelentem, hogy hozzájárulásom megadása
önkéntes, és tudomásul veszem, hogy a reklámok közvetlen megkeresés módszerével részemre történõ küldésének megtiltására illetõleg a nyi-
latkozatom visszavonására bármikor indokolás nélkül, ingyenesen az alábbi címeken, illetve a Generali-Providencia Zrt. bármelyik ügyfélszolgálatán
– nevem, születési dátumom és kötvényszámom megadásával – lehetõségem van: generali@generali.hu elektronikus levelezési címen, vagy postai
küldeményként a Generali-Providencia Biztosító ZRt. Budapest 1930 címen. (a hozzájárulás megadása nem kötelezõ) 

Kelt: …………………….., 20..…  év …..... hónap …..... nap Szerzõdõ aláírása

................................................................................................
üzletkötõ aláírása üzletkötõ kódja


