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gep.l6rmrivek 2019. evi Kdtelezo Gdpjarmii Felelcissdg Biztositiis
A mihdsz
megk6tdse.

Nagylaki Rich:ird alkuszt6l kapott informiici6nak megfelel6e n az alAbbiak szerint alakul:
A fekete-feh6r rendszimos ,,mdhes h6zas" feldpitmdnnyel rendelkez<i jrirmiivek esetdben

tov6bbra is a normdl TGK illetve potkocsi bizrosltris megk<irese sziiks6ges.
Az E-rendsz|mos jrlrmtivek reszd.re az alihbi ajinlat drkezett egyesLiletiink fele: 2Ol9-ban a

Groupama Biztosit6 az orszAgos Magyar M6h6szeti Egyesiilet tagjai 6ltal iizemeltetett E-rendszamri
g6pjdrmiivek esetdben 6 h6napra, az E-rendszim 6rv6nyess6gi idej6re egrs6gesen tgg76._ Ft_
ban hatarozta meg a biaositisi dijat amely magaban foglalja a baleseti ad6 tisszeget is_ A t6rgyi
t6makcirben drintett Mdh6sadrsaink adatai az OMME adatbrizisr{ban szerepelnek, jogi szempontb6l
nem nyilviinosak, nem adhat6k et kivdl6ll6k r6.szere. igy egyestiletiink ebben a tekintetben tecbrikai
segits6get nyrijt a biaositas megk6,t6sdhez sziiks6ges mell6kletek megkiild6s6vel. Aki elfogadja jelen
ajrinlatot is Nagylaki fuchrirdon kereszt'ril kJti meg a biztositdst, atnak az debbiak szerint kell
eljArna,

iA csekken torten6 befizet6st k6vet6en az alkusznak a kdtv6nyt rdvid id6n beitil ki kell t6ltenie
melyhez az t,jornan kivriltott (2019.es) E-rendsz{m is sztiks6ges. Ezefi c€lszertr a miiszaki
vizsg'ztatist a rendszSm kiviititsAhoz min6l k<jzelebbi id6pontra ritemeani. A rdvid id6n beltili
iigyintdzds betartiisa az6rt fontos, mert a biztosit6 hoz megdrkezett befizetdshez csatolai kell a papir
alapt adatokat is.

1. A criekket, csak ktizvetleniil a vizsga id6pontja el6tt k6rjiik
befizetni!
2- A rendszlm kivaltist k6vet6en (az elrnrilt 6vekhez hasonl6an) a kdve&ezdket k6rjiik postai titon
(t6rtivevdnnyel), (Nagylaki fuchrird, 1 163 Budapes! Th6kdly u. 7.) cimre visszaktildeni:

IDEIGLENES FORGALOMBAN TARTASI ENGEDELy mdsolatt!
a befizetett CSEKI( masolatrit valamint a jelen levellnkben
ALKUSZI MEGBIZAS kitoltdtt, allirt pdldany6t (avasoljuk saj6t celra f6nym6solarot

k6szfteni).

A biztositas megk6t6s6hez, a mfiszaki iusgiutatisltoz 6s a forgalmi engeddly iigyint6z6s6hez
sztiks6g van az OMIVIE tagsdg igazoldsdra, melyet a 2019- 6vi tagilij befizet6si bizonylat6nak
bemutatfsa eset6n a megyei szaktanacsad6kl6l illetve az OMME kdzponti irod6t6l lehet megt<6rni.

FELTTfVJUK A FTGYELMET, HoGy a forgalmi enged6ly megszerzise utan
lehet6leg k6t napon uettit r(TLDJEK vrsszA A KERT DOKLMENTLMOKAT,
posrAN vA.cy E-MATLBEN, MERT HA NEM r0r,nu< vrsszA, AKKOR
NEM LESZ f,l'O F/lZfOSifASfff (a csekk befizet6se 6nmag6ban nem jelenti a biztositris
megkcit6sit).

Egyesiilettink tov6bbra sem tud felel6ss6get vallalni abban az esetben, ha uem sikeriil a
vizsgitztatis, vagy a rendszim megszcrzise. Ha bdrmilyeu probl6ma merfiI fel a biztosilissal
kapcsolatban, keress6k Nagrlaki Richirdot a 06-L17079094-es vag o6-3otg33-Bzs4-
es telefousz{mon vagr' a FAX: 0616090020 vagy a biztositastakarok@email.com e-mail cimen.

A megtartott felad6vev6nyre javasolt nlirni a jSrmt rendszim6! hogy ellendrz6s eset6n
egy6rtelmri legyen, hogy melyik jrirmtre sz6l a biztositds.
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