Casco fotózási, szemlézési tudnivalók



A fotókat JPG kiterjesztésű fileban kell elkészíteni és
továbbítani.



A fotókat az ajánlat aláírásával egyidőben kell
elkészíteni. Kivéve évfordulós kötés.



Az elkészített fotókat lehetőség szerint 400-800kB
közötti méretűre kell lekicsinyíteni.



Az elkészített fotókon ellenőrizzük, hogy megfelelő
élességűek-e, nincs elmosódva.



A fényképeket színesben kell elkészíteni.



Átlós fotók készítésekor a jármű teljes terjedelmében
látszódjon. A rendszám jól olvasható legyen.



Az esetleges sérülésekről külön képet (-ket) kell
készíteni.



A nagy értékű extrákat külön is le kell fotózni.



Az alvázszám fotó készítésekor a makró üzemmódot
kell beállítani. Ezt a képeket szemből úgy kell
elkészíteni, hogy jól látszódjon az alvázszám minden
karaktere.



Az KM óra állás fotó készítésekor a makró üzemmódot
kell beállítani. Ezt a képeket szemből úgy kell
elkészíteni, hogy jól látszódjon az óra állása.



A kulcsfotók készítésekor használjunk makró üzemmódot a kép készítésekor.



A jármű összes kulcsa egy képen szerepeljen úgy, hogy
látszódjon a kulcsok tollazata, vájata is. Szükség
esetén a kulcs megbontásával.



Az elkészített fényképeken látszódjon a fotókészítés
időpontja is.



A fotók továbbítását archiválni szükséges
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GENERALI:
Minden használt autóra kötött casco biztosítást szemlézni kell!
Évfordulós kötésnél a kockázat kezdetet előtt egy nappal kell fotózni.

Szükséges fotók:









Bal első nézet
Jobb első nézet
Bal hátsó nézet
Jobb hátsó nézet
KM óra állás (makró üzemmódban fotózni)
Alvázszám (makró üzemmódban fotózni)
Teljes középkonzol (ahol látszik a fűtéskapcsoló, Klíma gombok, rádiósmagnó stb…a hátsó ülésről kell fotózni)
Az összes meglévő kulcsokról

Szükséges adatok:



Ajánlatszám
JUST kód

A fotókat a biztosító partnerportáljára kell feltölteni a biztosító által meghatározott módon!
Amennyiben nincs partnerportál elérésed akkor küld át nekünk a fotókat és akkor majd mi feltöltjük.
szollosi.laszlo@fosterkft.hu
Másolatban:
fosterkft@fosterkft.hu

AEGON:
Amennyiben a jármű gyártási éve 5 éven belüli és az értéke nem haladja meg az 5MFt-ot, akkor mi
szemlézünk. Közeli járműkor és érték esetében, kérjük a jármű, biztosító által történő szemlézését.
1. Saját szemle esetében:

Szükséges fotók :
Mint GENERALI-nál + ÁLLAPOTLAP kitöltése, ügyfél által aláírva, beszkennelve (lásd 1. melléklet)

Szükséges adatok:







Rendszám
Ajánlatszám
Szerződő neve
Gyártmány
Alvázszám
Kötés dátuma

E-mail címek, amire el kell küldeni a fotókat és a szükséges adatokat:
utitars@aegon.hu
Másolatban:
szollosi.laszlo@fosterkft.hu
fosterkft@fosterkft.hu
varga.zsolt@aegon.hu
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2. Biztosító általi szemle esetében (amennyiben a jármű értéke meghaladja az 5MFt-ot és a gyártási évet követő 5
éven túli a jármű)

Fotóznunk nem kell, állapot lapot töltenünk nem kell !
A szemléhez tartozó kockázatelbíráló nevét és elérhetőségét pontosan a https://alkuszi.aegon.hu oldalon a
kapcsolatok menüben találhatjátok meg. A szemlét megkérni mindig attól a kockázat elbírálótól kell kérni,
aki területileg illetékes.
A szemlét e-mailben kell kérni a kockázatvállalótól az ajánlat becsatolásával és az ügyfél elérhetőségének
megadásával.
Másolatban:
szollosi.laszlo@fosterkft.hu
fosterkft@fostekft.hu
varga.zsolt@aegon.hu

A szemlekéréshez szükséges adatok:



Beszkennelt ajánlat
Ügyfél elérhetősége (lehetőség szerint mobil telefonszám)

ALLIANZ
A személygépkocsi gyártási évét követő 11. évtől biztosítói szemleköteles.
A biztosító az VIG engedély köteles járműveknél is előírhat biztosítói szemlét.
VIG engedély köteles a jármű ha:
 35MFt-os egykori nettó új értékű egyéb járműkategória.
 Szgk. 200kW vagy feletti teljesítményű
 Szgk. 3500 cm3 vagy feletti hengerűrtartalmú
 Szgk. alvázszáma számmal kezdődik vagy nem 17 karakter hosszú

Motorkerékpárok minden esetben biztosítói szemle kötelesek.
Mivel a biztosító a fent leírt esetekben saját szemlét ír elő, egyéb esetekben a fotózás célszerű saját
biztonságunk érdekében megcsinálni.
 Fotók: mint GENERALI
E-mail címek, amire el kell küldeni a fotókat:
szollosi.laszlo@fosterkft.hu
fosterkft@fosterkft.hu

Biztosítói szemle kérés :
A kitöltött szemlekérő adatlap (lásd:2. melléklet) az alábbi e-mail címre kell továbbítani:
kockazatfelmeres@allianz.hu
FONTOS, hogy a levél tárgya: „Gépjármű szemle” legyen
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GROUPAMA
Minden használt autóra kötött casco biztosítást nekünk kell szemlézni!
KIVÉVE ami biztosítói szemleköteles!
Biztosítói szemle köteles:



3 évnél idősebb típusparaméter 120-240 közötti (általában ~4MFt feletti bruttó új érték feletti járművek)
3500kg össztömeg feletti járművek

Használt autó: Az első nyilvántartásba vétel 1 napnál régebbi, vagy a kilométeróra állás 100 km-nél több.

Szükséges fotók:
Mint GENERALI

Szükséges adatok:







Rendszám
Ajánlatszám
Szerződő neve
Gyártmány
Alvázszám
Kötés dátuma

A fotókat a biztosító partnerportáljára kell feltölteni a biztosító által meghatározott módon !
Amennyiben nincs partnerportál elérésed akkor küld át nekünk a fotókat és akkor majd mi feltöltjük.
Mail címek:
szollosi.laszlo@fosterkft.hu
fosterkft@fosterkft.hu
Részletesebb tudnivalókat a biztosító által megküldött tájékozatóban találtok. Akinek szüksége van rá átküldöm az
anyagot.

K&H
Minden casco kötést szemlézni kell! (Új autót is!)

Szükséges fotók:


Mint GENERALI + Állapotlap (Webpiare nyomtatja- külön műszerfalról kell kitölteni)

Szükséges adatok:







Rendszám
Ajánlatszám
Szerződő neve
Gyártmány
Alvázszám
Kötés dátuma

E-mail címek, amire el kell küldeni a fotókat és a szükséges adatokat:
szollosi.laszlo@fosterkft.hu
fosterkft@fosterkft.hu
A fotókat a biztosító partnerportáljára kell feltölteni a biztosító által meghatározott módon !
Amennyiben nincs partnerportál elérésed akkor küld át nekünk a fotókat és akkor majd mi feltöltjük.
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POSTA
Minden casco kötés biztosítói szemleköteles!
Az ajánlat beérkeztekor a biztosító intézi a szemlét ezért fontos, hogy az ügyfél elérhetősége legyen
megadva.

SIGNAL
Minden használt casco kötés biztosítói szemleköteles!
Használt autó: A forgalomba helyezéstől több mint 1 nap telt el és a futásteljesítmény nagyobb mint 100km
7. éves kortól főosztályi engedély köteles.

Biztosítói szemle kéréséhez szükséges adatok:












Rendszám
Ajánlatszám
Szerződő neve
Szerződő címe
Gyártmány
Alvázszám
Kötés dátuma
Ügyfél elérhetősége (lehetőség szerint mobil telefonszám)
Biztosító neve : SIGNAL
Beszkennelt ajánlat

E-mail címek, amire el kell küldeni a szükséges adatokat:
szemle@dekra.hu
Másolatban:
szollosi.laszlo@fosterkft.hu
fosterkft@fosterkft.hu
lelene.marta@signal.hu

UNION
Minden használt autóra kötött casco biztosítást szemlézni kell!
Használt autó: Az első nyilvántartásba vétel 3 napnál régebbi, vagy a kilométeróra állás 100 km-nél több.
Szükséges fotók:


Mint GENERALI

Szükséges adatok:



Ajánlatszám
Rendszám

E-mail címek, amire el kell küldeni a fotókat és a szükséges adatokat:
jarmufoto@unionbiztosito.hu

A tárgyban kérjük feltüntetni a rendszámot, és az ajánlatszámot!
Másolatban:
szollosi.laszlo@fosterkft.hu
boldog.szilvia@unionbiztosito.hu
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UNIQA
Minden használt autóra kötött cascót mi szemlézünk kivéve az alábbi eseteket ahol a biztosító végez
szemlét:






Két vagy több elem sérült
nem szgk, vagy 3,5t nagyobb össztömegű tgk
365 napon belül külföldről behozott használt jármű
Hatóság által adott TSC alvázszámú (korábban AF)
Cabrio, CC kivitel, taxi

Használt autó: A forgalomba helyezéstől több mint 1 nap telt el és a futásteljesítmény nagyobb, mint
100km
1. Saját szemle esetében:

Szükséges fotók :



Mint GENERALI-nál + ÁLLAPOTLAP (lásd 4. melléklet)
Motortértető nyitott állapotban (rendszám, zárhíd, fényszóró fülek látszódjanak)

Szükséges adatok:
Az alábbi adatokat tartalmazó mailt kell küldeni:
Ajánlatszám
Vezetéknév
Keresztnév
Született
Telefon
Ágazat 70
Módozat 290
Alvázszám
Frsz
Gyártmány
Típus
M.Telefon
EMAIL
Cím
Szemle
Üzletkötő neve
Üzletkötő telefon
Üzletkötő email

E-mail címek, amire el kell küldeni a fotókat és a szükséges adatokat:
szemlefoto@uniqa.hu
(A levél tárgyába fel kell tüntetni a rendszámot, ennek hiányában az alvázszámot. (semmi mást!)
Másolatban:
szollosi.laszlo@fosterkft.hu
edit.szalai@uniqa.hu

2. Biztosítói szemle kérése:
Fotóznunk nem kell!
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Szükséges adatok:
 Ajánlatszám
 Vezetéknév
 Keresztnév
 Születési hely, idő
 Telefonszám
 E-mail cím
 Szemle cím
 Módozat
 Alvázszám, Forgalmi rendszám
 Gyártmány, Típus
 Üzletkötő//közvetítő telefonszáma, e-mail címe

E-mail címek, amire el kell küldeni a szükséges adatokat:
szemle@dekra.hu
Másolatban:
szollosi.laszlo@fosterkft.hu
edit.szalai@uniqa.hu
A levél elküldésekor kérjük, hogy adják meg a szemle időpontját és a szemlét elvégző személy nevét. A
szemle megrendelő e-mailt csatoljuk az ajánlat mellé. Az ajánlatot ezek után továbbítsuk a biztosítónak.

WÁBERER
Minden használt autóra kötött casco kötés biztosítói szemleköteles!
Használt autó: A forgalomba helyezéstől több mint 1 nap telt el és a futásteljesítmény nagyobb mint 100km
Biztosítói szemle kéréséhez szükséges adatokat a 5. mellékletben szereplő táblázat tartalmazza.
A kitöltött táblázatot az alábbi mailcímre kell elküldeni:
szemle@wabererbiztosito.hu
Másolatban:
szollosi.laszlo@fosterkft.hu
hegedus.szilvia@wabererbiztosito.hu

* * *
Minden kötés előtt tájékozódjunk az adott biztosítónál érvényes casco feltételekről!
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