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ZÖLDKÁRTYA eljárásrend 
 

• A partnerportálról kinyomtatott, biztosító által kiállított zöldkártyákról, nem kell külön 
nyilvántartást vezetni. 

 
• A kézzel kitöltött szigorú számadású zöldkártyát mindig fénymásoljuk le és PDF formátumú 

fileként beszkennelve csatoljuk a kiadott szerződés dokumentumai közzé a nyilvántartó 
rendeszünkbe. 

 
• A szigorú számadásúként nyilvántartott (on-line brokka saját nyomtatványok alatt is 

megtalálható) kézi zöldkártyákat minden esetben ki KELL írni a szerződés mellé. 
 

• Kézi kitöltésű zöldkártyák kiadásakor mindig ellenőriznünk kell a biztosító partnerportáljain, 
vagy telefonos ügyfélszolgálatain keresztül a szerződés díjrendezettségét. Az érvényességet 
az aktuálisan hatályos rendeletnek megfelelően a díjrendezettséghez igazítva kell kitöltenünk.  
 

• A biztosítók partnerportáljairól, on-line felületeiről kinyomtatható zöldkártyákat mindig a 
biztosítók aktuális szabályzása alapján kell kiadni, felhasználni. Az aktuális szabályzásról a 
biztosítók körlevél formájában és/vagy a partner portálon elérhető információk alapján 
tájékoztatnak minket. 
 
 

 
 

AEGON: 
• Szigorú számadású: NEM 
• Kézi kitöltésű nincs csak partner portálról igényelt és kinyomtatott létezik. Kiadása a portálról 

regisztrálódik 
Bejelentkezés után a Levelezés/Új belső levél menüpontból lehet elérni. 

 
 

Az igényléshez az Igazolások nyomtatása Csoport választásnál a Zöldkártya nyomtatása szerződésre 
Típust kell kiválasztani. (ajánlati státusznál Zöldkártya nyomtatása ajánlatra típust válasszuk ki) Megkell 
adnunk a szerződésszámot (v. ajánlatszámot) és a küldés gombra kattintunk. A kért zöldkártyát a levelezésben 
fogják válaszként becsatolva megküldeni. 
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ALLIANZ: 

• Szigorú számadású: NEM 
• Kézi kitöltésű nincs.  
• Gépi kitöltésű partner portálról vagy ALOE+ felületéről. Kiadása a portálról regisztrálódik 

 
Partnerportálról: Bejelentkezés után a képernyő jobb oldalán található Opus – Szerződés megtekintés 
menüpontból rendszám vagy kötvényszám megadásával rákeresünk a szerződésre. 
 

 
 
Majd a ’Megtekintés’ gomb után az ’Igazolások (pdf)’ gombra kattintva kiválasztjuk a ’Zöldkártya’ 
menüt. Ezek után előjön egy pdf formátum amit már ki tudunk nyomtatni az üres zöld lapra. 
Ebből a menüpontból tudunk díjigazolást is nyomtatni. A távoli zöldkártya az ügyfél címére küldi ki a 
zöldkártyát központilag (több napba is beletelhet nem érdemes választani)  
 

 
 
 
Flották esetében egyben lekérhető a zöldkártya és/vagy díjigazolás a partner portálról. 
Opus – Flotta megtekintés/ Flotta szám / Gépjárművek / Keresés(F4) / Igazolások(pdf) 
menüpontból lehetséges. 
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ALOE+ felületéről a Szerződés megtekintés/módosítás menüpontból lehetséges a zöldkártya 
kinyomtatása. 
A szerződés kikeresése után a Zöldkártya (automata dátumozás) nyomtatását kell választani. 
 

 
 
GENERALI: 

• Szigorú számadású: NEM 
• Kézi kitöltésű nincs 
• Gépi kitöltésű partner portálról igényelhető (kiadása a portálról regisztrálódik) 

Bejelentkezés után a Szerződéskezelés/Bizonylatkérés menüpontban lehet a rendszám és/vagy 
kötvényszám megadásával megigényelni.  
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A megérkezett bizonylat a Szerződések/Bizonylatigénylés menüpontból tölthető le 

 
 
 

GROUPAMA 
• A kézi kitöltésű szigorú számadású: IGEN 
• Gépi kitöltésű: Portálról nyomtatható. Kiadása a portálról regisztrálódik 

Portfólióadatok/Állományadatok/Szerződések menüpontból lehet a szerződést megkeresni és a 
szerződés mellől kinyomtatni az „Új zöldkártya generálása” gombbal 

 

 
 

 
 
A flottákhoz szükséges zöldkártyákat szintén a partnerportálról lehet kinyomtatni. 
Portfólióadatok/Állományadatok/Szerződések menüpontból lehet a szerződést megkeresni. A flotta 
szerződés számára kell rákeresni, majd a Szerződésszámra kattintani. A szerződés megnyitásakor a 
Flottaszerződés állományváltozása feliratra kattintani. 
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Ezek után lehet egyesével kijelölni vagy kötegben az összes járműre kérni a zöldkártyát. 
 

 
A legenerált zöldkártya köteget a főmenüben a Portfólió adatok /Zöldkártya kötegek menüpontban lehet 
letölteni a PDF ikonra kattintva. 
 
K&H 

• Szigorú számadású: NEM 
• Kézi kitöltésű nincs  
• Gépi kitöltésűt a partnerportálról lehet letölteni. Kiadása a portálról regisztrálódik 

A partnerportálról a Lekérdezések menüpontból a szerződés melletti PDF ikonra kattintva letölthető vagy a 
Szerződéskötő menüpontból a zöldkártya feliratra kattintva lekérhető. 

 
 

Amennyiben a szerződés még nincs felrögzítve, de az ügyfélnek már szüksége van zöldkártyára 
akkor a beszkennelt ajánlatot a vipalkusz@kh.hu  küldve lehet megkérni. 
 

KÖBE 
• Szigorú számadású: NEM 
• Kézi kitöltésű nyomtatvány nincs 
• Gépi kitöltésű partnerportálról. Kiadása a portálról regisztrálódik 

Amennyiben a szerződés még nincs felrögzítve, de az ügyfélnek már szüksége van zöldkártyára 
akkor a beszkennelt ajánlatot ugyfelszolgalat@kobe.hu címre küldve lehet megkérni. 
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Bejelentkezés után a Listák/Zöldkártya menüpontból a kötvényszám vagy alvázszám és Rendszám 
megadásával bárki által kezelt szerződéshez kiadható a zöldkártya. 

 
 
Vagy közvetlenül a szerződés kikeresésekor a szerződés részletes adatainál található Zöldkártya gombra kattintva. 

 

 
MKB 

• A kézi kitöltésű szigorú számadású: IGEN 
• Gépi kitöltésű partner portálról nyomtatható. Kiadása a portálról regisztrálódik 

A szerződések díjrendezettségét is itt lehet megnézni. Az Egyéb menüpontban az Ügyfél 
dokumentumoknál kell kikeresni 
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POSTA  

• Szigorú számadású: NEM 
• Kézi kitöltésű nyomtatvány nincs 
• Gépi kitöltésű már meglévő szerződésre a partner portálról lehet kinyomtatni. Kiadása a 

portálról regisztrálódik 
Külön mailben csak S.O.S esetekben kötéskor kell kérni.  

Állomány/összes szerződés menüpontban kikeressük a szerződést, majd a szerződésszámra kattintunk. 
 

 
 
Ezek után a képernyő bal oldalán lévő Zöldkártya feliratra majd a letöltés linkre kattintva kinyomtathatjuk a 
zöldkártyát. 
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SIGNAL 

• A kézi kitöltésű szigorú számadású: IGEN 
• Kézi kitöltéssel csak kötéskor lehet kiadni. Kézi kiadáskor minden esetben vegyünk át díjat 

vagy adjunk át csekket.  A befizetett csekk szelvénynek a bemutatása után átadhatjuk a 
zöldkártyát. Díjbefizetés nélkül első zöldkártyát nem adhatunk ki!  

• Gépi kitöltésű partnerportálról nyomtatható. Kiadása a portálról regisztrálódik 
 
Bejelentkezés után a Gépjármű online/Zöldkártya kötv. és rendszám alapján menüpontból  a 
kötvényszám és a rendszám megadásával nyomtatható. 

 
 
 
UNION 

• A kézi kitöltésű szigorú 
számadású: IGEN 

• Gépi kitöltésű partnerportálról 
nyomtatható. Kiadása a portálról 
regisztrálódik (más nyomtatvány, 
mint a kézi zöldkártya!) 

•  
Amennyiben a szerződés még nincs 
felrögzítve, de az ügyfélnek már 
szüksége van zöldkártyára kézi 
zöldkártya adható ki. Kiadáskor minden 
esetben vegyünk át díjat vagy adjunk át 
csekket.  A befizetett csekk szelvénynek 
a bemutatása után átadhatjuk a 
zöldkártyát. Díjbefizetés nélkül első 
zöldkártyát nem adhatunk ki!  
Bejelentkezés után Információ keresés/Szerződések menüpontban a rendszám vagy szerződésszám 
megadása.  
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A szerződés kikeresése után a szerződés melletti ikonra kattintva 

 
 
 

A következő képernyőn kiválasztjuk, hogy zöldkártyát akarunk nyomtatni. 

 
 
Ezek után a Nyomtatás feliratra kattintunk 
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UNIQA 
• A kézi kitöltésű szigorú számadású: IGEN 
• Gépi kitöltésű partnerportálról nyomtatható. Kiadása a portálról regisztrálódik  

A szerződések díjrendezettségét partnerportálról vagy közvetlenül a biztosító telefonos 
ügyfélszolgálatától, kapcsolattartójától lehet megtudni. 
A portálról a Szolgáltatási igények/Zöldkártya  menüpontból tudjuk kinyomtatni a rendszám és a 
kötvényszám megadásával. 

 
Azonnali zöldkártya lekérést válasszunk. 
 
 
WABARD 

• A kézi kitöltésű nyomtatvány szigorú számadású: IGEN 
• Gépi kitöltésűt a partnerportálról lehet kinyomtatni. Kiadása a portálról regisztrálódik 

A portálon a főmenünél a Dokumentumok igénylése ikonra kell kattintani 

 
 

Ki kell keresnünk a szerződést majd az szerződés melletti check boksz-ot be kell pipálnunk és az igénylést el 
kell küldenünk. Ekkor automatikusan letöltődik a zöldkártya. 

 
 
A szerződések díjrendezettségét a befizetetés igazoló dokumentum bemutatása alapján vagy az 
ügyfélszolgálattól lekérdezve lehet megtudni.  Telefon: 06/1-6666-200 vagy zoldkartya@waberer.hu 
címen lehet kérni. 


