ADATLAP (baleset és baleseti eredetű poggyászkárokhoz)
Név

1. utas példánya/2. MÁV-START Zrt. példánya

A FELVEVŐ SZEMÉLYI ADATAI és a BEJELENTÉS HELYE (MÁV ZRt. vagy MÁV-START Zrt munkatársának adatai)
Szolgálati hely
Beosztás
Szervezeti egysége
START/MÁV PÜ/GÜ

Állomás név vonatszám (az adatlap felvételének helye)

20

. év

. hónap

. nap

óra

perc

A KÁROSULT SZEMÉLYI ADATAI (károsult elmondása alapján)
Név

Születési név (csak akkor töltendő ki, ha nem egyezik meg a jelenleg használt nevével)

Születési hely (település neve)

Születési idő

Anyja születési neve

(év/hó/nap)
irányítószám

Helység (lakhely)

Utca, út, tér, körút stb. (lakhely)

Házszám/emelet/ajtó (lakhely)

(lakhely)
Menetjegy száma (vagy úti okmány száma)

Személyi igazol. vagy útlevél száma:

Állampolgárság

Telefonszám

(áthúzandó, ha nem az utas a károsult)

UTAS ADATAI, HA A KÁROSULT AZ UTAST KÍSÉRŐ SZEMÉLY (utas/károsult elmondása alapján)
Név

Születési név (csak akkor töltendő ki, ha nem egyezik meg a jelenleg használt nevével)

Születési hely (település neve)

Születési idő

Anyja születési neve

(év/hó/nap)
irányítószám

Helység (lakhely)

Utca, út, tér, körút stb. (lakhely)

Házszám/emelet/ajtó (lakhely)

(lakhely)
Menetjegy száma (vagy úti okmány száma)

Személyi igazol. vagy útlevél száma

Állampolgárság

Telefonszám

ez itt az összehajtás helye! a lap fele
ez itt az összehajtás helye! a lap fele

A KÁRESEMÉNY (károsult/bejelentő elmondása alapján)
Az esemény helyszínének pontos megjelölése: (a vonaton és az állomáson belüli pontos helyszín meghatározása)

Az esemény rövid leírása:

Az esemény oka a bejelentő/károsult szerint:

Az esemény bekövetkezésére vonatkozó bizonyítékok – tanúk, vasúti alkalmazott szemtanúk stb. (név, pontos lakcím) – a bejelentő/károsult szerint

Az adatalap a károsult/bejelentő elmondása alapján utólag került felvételre, amely nem tekinthető jegyzőkönyvnek és nem
használható fel bizonyítékként. A jelen adatlap aláírásával a károsult/bejelentő hozzájárul, hogy a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az adatlapon szereplő
adatokat a biztosítási eseménnyel kapcsolatban mind a biztosító, mind a MÁV ZRt és a MÁV-START Zrt. felhasználhassa és
kárrendezés céljából nyilvántartsa, illetve a vizsgálattal kapcsolatban harmadik személy részére azt kiadhassa. Az adatlappal
kapcsolatos tájékoztató a további teendőkről a hátoldalon található.
Az adatlapon szereplő bejegyzéseket elolvastam és helybenhagyólag aláírom.
Dátum: _________________________________ , 20.…. év ……….…..…… hó ……. nap

…………………………………… ………………..…………………… ……………………………………
Felvevő
bejelentő
károsult
1

Tájékoztató
az Allianz Hungária Biztosító ZRt. (a továbbiakban: biztosító) és a MÁV-START Zrt. (szerződő) között
a MÁV-START Zrt. belföldi és külföldi utasaira vonatkozó csoportos biztosítási szerződésről.
Az adatlapot kitöltése után az Allianz Hungária Biztosító ZRt. Életbiztosítási Szakkezelési Szekció címére (1387
Budapest, Pf. 11) kell továbbítani. A biztosító az ügyintézés részleteiről 06 (40) 421 421 call center számon ad
felvilágosítást. A biztosítási eseményt a károsultnak a bekövetkeztétől számított 15 munkanapon belül be kell jelenteni
a biztosítónak.
Az adatlap felvételét és kitöltését szóbeli bejelentés alapján a MÁV ZRt., vagy a MÁV-START Zrt. dolgozója végzi
el, kivétel a kalauz nélkül közlekedő vonatokon, ahol időhiányában az utas is felkérhető a tevékenység ellátására.
Az adatlapot minden esetben golyóstollal jól olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel kell kitölteni.
A biztosítás hatálya Magyarország területén a MÁV ZRt. által kezelt közforgalmú vasúti vonalakon a MÁV-START Zrt.
által közlekedtetett közforgalmú személyszállítást végző vonatokra és a MÁV ZRt. személyforgalmi célokat szolgáló
területére terjed ki. A biztosító kockázatviselése az utazás megkezdésekor kezdődik, és az utazás befejezéséig tart. Az
utazás a biztosítás szempontjából legkorábban akkor kezdődik, amikor az utas vagy kísérőszemély utazási (vagy
menetjegyváltási) céllal a MÁV ZRt. személyforgalmi célokat szolgáló területére lép, és addig tart, amíg a személyforgalmi célokat szolgáló területet elhagyja.
A szerződésben biztosított az a személy, aki utazási céllal a MÁV ZRt. személyforgalmi célokat szolgáló területén
tartózkodik, illetve a MÁV ZRt. által kezelt közforgalmi vasúti vonalakon a MÁV-START Zrt. által közlekedtetett
közforgalmú személyszállítást végző vonatokon utazik, és a vasút által felszámított menetdíjat megfizeti, rendelkezik
menetjeggyel, vagy egyéb kedvezményből adódóan díjmentes utazásra jogosult és utazási szándékkal tartózkodik a vasút
személyforgalmi célokat szolgáló területén vagy járművén. Jelen biztosításban biztosított az a személy is, aki utast kísérő
vagy fogadó céllal a MÁV ZRt. személyforgalmi célokat szolgáló területén tartózkodik, illetve a MÁV ZRt. által kezelt
közforgalmú vasúti vonalakon MÁV-START Zrt. által közlekedtetett közforgalmú személyszállítást végző vonatra az utas
kézipoggyásza elhelyezésének segítésére felszáll a vasúti kocsiba (kísérő személy). A kísérő vagy fogadó szándék a vasút
személyforgalmi célokat szolgáló területére lépéskor kezdődik és annak elhagyásáig tart.
Ez itt az összehajtás helye

A biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez a biztosító rendelkezésére kell bocsátani mindazokat az iratokat, amelyek
a szolgáltatás iránti igény bizonyításához és elbírálásához szükségesek, a biztosító által kért felvilágosításokat meg kell
adni, és lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. A biztosító kötelezettsége nem áll
be, ha a szerződő vagy a biztosított e kötelezettségének nem tesz eleget, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak.

Biztosítási összegek: utasok esetén
Baleset-biztosítás
Baleseti halál
Baleseti rokkantság 100%
Baleseti rokkantság 1-99 % a maradandó
egészségkárosodás fokával megegyező százalék (max.)
Baleseti keresőképtelenség térítés, 1 naptól
(max 100 napig)
Baleseti Kórházi térítés, 1 naptól (max 50
nap)
Csonttörés, csontrepedés vagy 28 napot meghaladó egészségkárosodás
Balesetből eredő poggyász és ruházat sérülése
(max.)
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Biztosítási összeg
utas részére
kísérő személy esetén
1.000.000,- Ft
600.000,- Ft
1.200.000,- Ft
1.200.000,- Ft
1.200.000,- Ft

1.200.000,- Ft

600,- Ft/nap

-

1.500,- Ft/nap

-

3.500,- Ft

3.000,- Ft

40.000,- Ft

20.000,- Ft

