
MAGYAR NOSZTALGIA- ÉS HOBBIJÁRMŰ REGISZTER
KOCKÁZATÉRTÉKELŐ ADATLAP

( Kitöltése önkéntes - az adatok alapján bíráljuk el a "veterán használati mód" alkalmazhatóságát, mely a biztosítási kedvezmény feltétele ) - MNHJR

Név: Kérelem beérkezett MNHJR:
(MNHJR tölti ki!)

Anyja neve: Jogcím és dátuma:
(MNHJR tölti ki!)

Szül. idő Telj.anyag beérk. MNHJR:

Jogosítvány szerzés ideje: Rendszám:

Állandó cím irányítószám: Gyártmány típus:

Levelezési cími irányítószám: Üzemanyag: Okozott károk db száma: 2016

Munkahelyi cím irányítószám: Évjárat: 2017

Éves km futás M.o.-n: Éves km külföld: 2018

Saját használatú járművek: Érvényesíthető bonus: 2019

Rendszám: Gyártmány, típus Bonus fokozata: Évjárata: Üzemanyag: Használati mód: 2020

Cégautó használat:

Rendszám: Gyártmány, típus Bonus fokozata: Évjárata: Üzemanyag: Használati mód:

Tömegközlekedés bérlet:

Vezetéstechnikai gyakorlat: 

Jogosítvány kategória: 
Garázs: Teremgarázs: Fedett tároló: Kert: Utcán parkol:

Jármű tárolási módja: 

Autós közösségi kötődés leírása:

Egyéb közlendő a járműhasználattal kapcsolatban:

MNHJR - Bp. 1084 Német u. 23. - www.kedvezmenyesbiztositas.hu/adatkezeles.php - info@kedvezmenyesbiztositas.hu
Alulírott jelen lap aláírásával kijelentem, hogy a kedvezmény igénybevételével kapcsolatos tájékoztatást megismertem, illetve az

Adatkezelési Szabályzatot elolvastam, azt megértettem (Jelölje X-el!)
Igen: Nem: 

Kérjük jelentkezéséhez küldjön a következő beállítású képeket a járműről: -jobb első, bal hátsó, bal első, jobb hátsó, műszerfal, km óra, beltér-ülések, beltér mennyezet, motortér,
csomagtér, egyéb jellegzetes részlet-emblémák, díszek.

Biztosító megnevezése: Allianz Hungária Zrt.
Figyelem! Jelen nyomtatvány minősítésre nem használható fel, kizárólag adatközlésre és kockázatértékelésre szolgál!

Fenti járműre vonatkozó megbízást a nyilvántartásba vételre és a minősítésre elfogadtuk. A jármű minősítését a megbízás alapján elvégezzük,
a minősítést és a csatolt dokumentumokat a megjelölt biztosítótársaság részére eljuttatjuk. (MNHJR tölti ki)
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