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a. Biztosított neve: ¨§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§¨
b. Címe: ¨§À§À§À§¨ ¨§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§¨

¨§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§¨ út, tér ¨§À§À§¨ szám ¨§À§¨ emelet ¨§À§¨ ajtó

Ha nem a biztosított vezette a gépjármûvet,

c. A vezetô neve: ¨§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§¨
d. Címe: ¨§À§À§À§¨ ¨§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§¨

¨§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§¨ út, tér ¨§À§À§¨ szám ¨§À§¨ emelet ¨§À§¨ ajtó

a. Káresemény dátuma: ¨§À§À§À§¨ . ¨§À§¨ . ¨§À§¨ . ¨§À§¨ óra ¨§À§¨ perc

b. Helyiség neve, ahol a vad elütése történt: ¨§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§¨
c. Lakott területen kívül: ¨§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§¨ autóút, autópálya,

d. Egyéb: ¨§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§¨
e. Km-szelvény: ¨§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§¨
f. A kárhelyszín egyéb módon történô pontos behatárolása: §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

g. A megjelölt útszakaszon rendszeresen közlekedik-e, vagy ismeretlen volt a környezet: §§§§§§§§§§§§§§§
h. Az út környezetére, az útkörnyéki terep áttekinthetôségére vonatkozó adatok:

h/1. Az út szélessége: ¨§À§À§À§¨ cm h/2. Volt-e útpadka: £igen £nem h/3. Volt-e út menti árok: £igen £nem

h/4. Az úttest és az út menti terület egy szintben helyezkedett-e el: £igen £nem,

ha nem, becsülje meg a hozzávetôleges szintkülönbséget: ¨§À§¨ cm
h/5. Milyen távolságra volt az úttól az erdô (cserjés, bokros terület, mezô, szántóföld, egyéb):  ¨§À§À§¨ m
h/6. Az útnak a jármûvezetô által zavartalanul belátott távolsága: ¨§À§À§¨ m

i. Honnan, milyen területrôl jött a vad: £erdô £bokros-cserjés terület £mezô £szántóföld

£egyéb: §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
j. Milyen távolságról látta meg a vadat: ¨§À§À§¨ m
k. A gépjármû haladási irányát tekintve a vad melyik irányból váltott ki az útra: £balról £jobbról

l. Milyen távolságot tett meg a vad észlelésétôl az elütéséig: ¨§À§À§¨ m
m. Gépjármû haladási sebessége a vad észlelése elôtt: ¨§À§À§¨ km/h, ütközéskor: ¨§À§À§¨ km/h.

n. Mért féknyom: ¨§À§À§À§¨ m, ennek hiányában: 

 a fékezés megkezdésekor milyen távolságban volt a gépjármûvezetôtôl a vad: ¨§À§À§À§¨ m, fékezés módja:

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
o. Úttest állapotának, látási viszonyoknak a leírása: §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
 §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
p. Az ütközést megelôzôen milyen volt az út forgalma: §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
q. Volt-e szembejövô forgalom: £igen £nem r. Mögöttes forgalom: £igen £nem

s. Állatok áthaladását, vadveszélyt jelzô közúti tábla ki volt-e helyezve: £igen £nem,

s/1.hol: ¨§À§À§À§¨ km szelvény, az elütés helyétôl milyen távolságban: ¨§À§À§À§¨ m £mért adat £becsült adat 

 s/1. £mindkét forgalmi irány számára £haladási iránnyal azonos oldalon £haladási iránnyal ellentétes oldalon.

1.

2. A káresemény leírása

mely elválaszthatatlan részét képezi a ¨§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§¨ kárszámon nyilvántartott kárbejelentésnek.

Az OTP Csoport partnere



t. A káresemény helyén, az út mentén ki volt-e építve vadkerítés? £igen £nem,

ha igen – és ezt módjában volt megfigyelni – milyen állapotban volt a kerítés (nem folyamatos, ledôlt stb.):

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
u. A vad fajtájára, nagyságára, becsült súlyára vonatkozó adatok: §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
v. Mi történt a vaddal: §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

a. A káresemény idôpontjában volt-e a környéken vadászat, ezt látta, hallotta, vagy csak következtetett rá, milyen tények alapján:

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
b. Volt-e lehetôsége annak megfigyelésére, hogy a közút száz méteres körzetében található-e mesterségesen telepített vadetetô, sózó, szóró, itató, 

dagonya, vagy egyéb olyan létesítmény, mely a vadakat odaszoktatja, £igen £nem, ha igen mit tapasztalt:

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
c. Amennyiben ismeri a környéket és ott rendszeresen vagy gyakran közlekedik, tapasztalata szerint az adott helyen rendszeresen átjárnak-e a vadak:

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
d. Észlelt-e valamilyen, a vadak mozgásához köthetô eseményt, körülményt a baleset környezetében az ütközés elôtt: £igen £nem

Ha igen: §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
e. Az ütközés után: £igen £nem, ha igen: §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
f. Látott-e csapás nyomot: £igen £nem

g. Történt-e bejelentés az illetékes vadásztársasághoz, melyikhez: £igen £nem

g/1. Ha igen, annak neve: ¨§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À¨
g/2. Címe: ¨§À§À§À§¨ ¨§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§¨

¨§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§¨ út, tér ¨§À§À§¨ szám ¨§À§¨ emelet ¨§À§¨ ajtó

g/3.  Volt-e részükrôl helyszínelés, vagy egyéb intézkedés: £igen £nem

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
h. Baleseti jegyzôkönyv felvételére sor került-e £igen £nem, ha igen és az a rendelkezésére áll, a bejelentô másolatban csatolja, illetve

kötelezettséget vállal arra, hogy annak kézhezvételétôl számított 8 napon belül becsatolja.

i. Hatósági intézkedés történt-e: £igen £nem,

Ha igen, melyik rendôrség intézkedett: ¨§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§À§¨
Az eljárást lezáró jogerôs határozat becsatolására annak kézhezvételét követô 8 napon belül a bejelentô kötelezettséget vállal.

3. A gépjármûvezetô észlelése szerint

4. Gépjármû sérüléseinek pontos részletezése

5. Gépjármûvezetô egyéb közölni valója, megjegyzése

Kelt: §§§§§§§§§§§§§§§§§ , ¨§À§À§À§¨ . ¨§À§¨ . ¨§À§¨ .

§§§§§§§§§§§§§§§§§
gépjármûvezetô aláírása

A kitöltött kérdôívet ¨§À§À§À§¨ . ¨§À§¨ . ¨§À§¨ . napján átvettem.

§§§§§§§§§§§§§§§§§
Groupama Biztosító Zrt.
dolgozójának aláírása

2. A káresemény leírása (folytatás)


