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Tárgy: tájékoztatás kárügyben

Tisztelt Ügyfelünk!

Fenti kárügyben benyújtott kárigényével kapcsolatosan értesítjük, hogy 1.302.209.-Ft kártérítést
állapítottunk meg.
A kárrendezési eljárás lefolytatásához kérjük, hogy kárszámunkra hivatkozva juttassa el részünkre
postán, személyesen, vagy emailen keresztül az alábbi dokumentumokat:
- r okirat (feljelentés, határozat stb.)

forgalmi érték: 2.194.000.- Ft
Kalkulált maradványérték: -945.000.- Ft
Szállítási, tárolási költség: 52.039.- Ft
Kártérítési összeg: 1.301.039.- Ft

1.301.039.- Ft

Tájékoztatjuk arról, hogy jelen levelünk megírásának napjáig 1.170,- Ft kamatot számoltunk ki.
A sérült társaságunk írásbeli vételi árajánlattal rendelkezik, mellyel kapcsolatban az alábbi
partnerünknél

Név: Autotal Kft
Cím: 1107 Budapest, Hízlaló tér 1. / nagyangelika@autotal.hu
Telefon: Autotal Kft 06-1-433-4101 / 104 mellék

A vételi ajánlat érvényességi ideje: 2019.03.13. 16:00
Az érvényességi lejárta utáni kárigényét elfogadni nem áll módunkban.

Amennyiben Ön a j eladása mellett dönt, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot partnerünkkel,
majd pedig az adás-vételi másolatát juttassa el Amennyiben partnerünk
vagy a vele a j a kalkulált maradványérték alatt veszi át, abban
az esetben az adás-vételi benyújtása után a jogos különbözetet megtérítjük Önnek. Kivételt
képez ez alól, ha a különbözet abból adódik, hogy Ön a sérült az értékesítés
alkatrészeket távolított el vagy azon - a balesettel összefüggésben nem álló - további sérülések
keletkeztek a kárfelvétel után.

Kérjük, hogy partnerünkkel kapcsolatfelvételkor szíveskedjék a 22741 számú
hirdetésazonosítóra hivatkozni.
Ön természetesen dönthet úgy is, hogy a sérült megtartja, de társaságunk ez esetben is a
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fent megjelölt kalkulált maradványértéket veszi alapul a kárösszeg meghatározásakor.

A k szóló 2009. évi LXII. törvény értelmében társaságunk az
alábbi tájékoztatást adja. A hivatkozott törvény vonatkozó rendelkezései szerint a biztosító a
kártérítési követelések jogosságát a biztosított vonatkozó nyilatkozatában foglaltak, a
rendelkezésre álló tények és adatok összevetése alapján, a biztosított kártérítési
mérten köteles megállapítani, továbbá pénzbeli kártérítés esetén a megállapított összeget
a kártérítési javaslat elfogadását vagy a kártérítés megítélését 15 napon belül köteles a
károsultnak megfizetni.

Értesítési címünk: Generali Biztosító Zrt
Vagyon- és Kárrendezési Igazgatóság
7602 Pécs, Pf.: 888.

Tisztelettel:
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