
Adatlap GFB kötéshez  

Magánszemély / Egyéni vállalkozó esetén  

Név:……………………………………………………………………………………………………… 

Egyéni vállalkozói engedélyszáma:……………………………………………………………………… 

Lakcím:…………………………………………………………………………………………………... 

Levelezési cím:…………………………………………………………………………………………... 

Telefonszám:……………………………………………………………………………………………... 

Email cím:………………………………………………………………………………………………... 

Születési hely, év, hónap, nap:…………………………………………………………………………... 

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………… 

Szem. ig. száma:…………….………………..  

Adóazonosító jel: ………….…………………. 

Gyermek születési dátuma év, hónap, nap:………………………………………………………………. 

Jogosítvány megszerzés dátuma:………………………………………………………………………… 

Jogosítvány száma:………………………………………………………………………………………. 

26 év alatti vezető születési dátuma….………………………………………………………………….. 

Járművezetők szám:……………………………………………………………………………………... 

Utolsó műszaki vizsga időpontja:………………………………………………………………………... 

Évszaknak megfelelő gumiabroncs:……………………………………………………………………... 

Külföldi használat: igen / nem 

Tulajdonszerzés dátuma:………………………………………………………………………………… 

5 éven belüli károkozás volt-e, db/év:....................................................................................................... 

Új gépjármű esetén 2 éven belül érdekmúlással megszűnt előzmény szerződés: 

Biztosító neve:…………………………………………..…   

Szerződés száma:…………….…………………………. 

 

  



Évfordulós felmondással megszűnt előzmény szerződés: 

Biztosító neve:………………………………………………  

Szerződésszáma:………………………………………… 

Évfordulótól várható bonus fokozat:....................................... 

Éves futásteljesítmény:………………………………………………………… 

Futásteljesítmény külföldön:…………………………………….….……… 

Km-óra állása: ………………………………………………………….………….. 

Bankszámlaszám:……………………………………………. 

 

Kérem hogy a lenti kérdéseknél a helyes választ húzza alá: 

 

Előzmény pótdíj? 

A pótdíj határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán gépjárművekre kötött új szerződésekre alkalmazandó, 
az alábbi két feltétel bármelyikének fennállása esetén: 
- az előzményszerződés megszűnési oka biztosító általi felmondás vagy díj-nemfizetés vagy 
- az előzményszerződés más biztosítónál közös megegyezéssel szűnt meg, és az új szerződésben megjelölt 
jármű autóbusz, közúti vontató, 3500 kg össztömeg feletti tehergépkocsi vagy 750 kg össztömeg feletti 
pótkocsi, félpótkocsi 

Igen/Nem 

Bal oldali közlekedésben részt fog venni-e? (Kérjük, nyilatkozzon, hogy Magyarország határain kívül olyan 
országban is közlekednek, ahol a közúton baloldali haladási irányú közlekedés van.) 

Igen/Nem 

26 év alatti vezető lesz-e? (E korrekciós szorzót az alábbi feltételek együttes fennállása esetén kell 
alkalmazni: 
- a gépjárművet heti rendszerességgel, vagy gyakrabban vezető személyek között van 26 évesnél fiatalabb 
személy, ÉS 
- a szerződő 26 éves vagy annál idősebb természetes személy, vagy nem természetes személy. 
A vezető és a szerződő életkorának meghatározásához az új szerződés esetén a kockázatviselés kezdetének 
évéből ki kell vonni a vezető/szerződő születési évet.)  

Igen/Nem 

Ingázó pótdíj vonatkozik-e rá? (A korrekciós szorzót akkor kell alkalmazni, ha a gépjármű bármelyik 
használója a gépjárművel a lakóhelye illetve a rendszeres tartózkodási helye valamint munkavégzésének 
helye között közlekedik, heti rendszerességgel vagy gyakrabban. 
A korrekció természetes és nem természetes személyekre egyaránt vonatkozik.) 



 

Igen/Nem 

Bal oldali közlekedésben részt fog venni-e? (Kérjük, nyilatkozzon, hogy Magyarország határain kívül olyan 
országban is közlekednek, ahol a közúton baloldali haladás irányú közlekedés van.) 

Igen/Nem  

A jelenlegi szerződés díj-nemfizetéssel megszűnt szerződés? 

Igen/Nem 

A jelenlegi szerződés Közös megegyezéssel felmondott szerződés? 

Igen/Nem 

 

 

Dátum:……………………    

 

……………………… 

                                 Aláírás 

 
 

 

 

 

 

 


