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Ügyintéző: Léber Brigitta
Ügyszám: 25253514
szerződésszám: 83933231 9
Kárszám: 1101175972

Tárgy: 110í175972 számú kárügyben történő tájékoztatás

Tisztelt Jeney Attila!

A Groupama Biztosító elkötelezett amellett, hogy ügyfelei kárbejelentését a |ehetó legnagyobb körúltekintéssel
kezelje. A káresemény bejelentését követően szakértő munkatársaink megvizsgálják, hogy szL]kséges_e
helyszíni kárszakértői szemle, illetve, hogy minden szükséges irat rendelkezésre áll-e a kárigény elbírálásához.
A kárrendezés lehetó leggyorsabb lefolytatása érdekében a bejelentett kárügyek állapotát fo|yamatosan
ellenőrizzük, és szükség esetén tájékoztatjuk ügyfeleinket ü9yük aIakulásáról, legyen szó aZ elbíráláSi
szakaszról vagy az eIbírá|ás megtörténtéról.

Fentiek a|apján a társaságunknál bejelentett, 2019, május 20. napon történt Víz (folyadék) kiáramlása okozta
kár káreseménye kárrendezéSi folyamatának jelen fázisában a következókről tájékoztatjuk.

Be]elentett kárigényt a kért dokumentum _(tételes áraián|at,*!9]yreáLítésls<gmla) csatolásának hiánvában,
jogfenntartásSaI irattárba helyeztük

A kért dokumentumok hiányában kártérítés fizetésóre/szolgáltatás nyújtáSára nem látunk lehetóséqet,

Kérjük a fentiek szíVeS tUdomásulvételét.

Budapest, 2020. januál 28_
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osztályVezetó
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Tárgy,. 1101176129 számú kárügyben történő tájékoztatás

Tisztelt Jeney Attilal

A Groupama Biztositó elkötelezett ame||ett, hogy ügyíelei kárbejelentését a lehetó legnagyobb körültekintésse|
kezelje. A káresemény bejelentését köVetően szakértó munkatársaink megvizsgálják, hogy szükséges-e
he|yszíni kárszakértői szemle, illetve, hogy minden szükséges irat rendelkezésre álFe a kárigény elbírálásához,
A kárrendezés lehető leggyorsabb lefolytatása érdekében a bejelentett kárügyek á||apotát folyamatosan
ellenórizzük, és szükség esetén tájékoztatjuk ügyfeleinket ügyük alakulásáról, legyen szó aZ eIbírálási
szakaszról Vagy az elbírálás megtörténtéröl.

Fentiek a|apján a társaságunknál bejelentett, 2019, május 20. napon történt Víz (folyadék) kiáramlása okozta
kár káreseménye kárrendezési folyamatának jelen fázisában a köVetkezókről tájékoztatjuk.

Bejelentett kárigényt a kért dokumentum (tételes árajánlat. , hs!I99]]l§]_g9rnla) csato|ásának hiányában,.
jogfenntartással irattáíba helyeztük.

Kárhely: 1056 Budapest, PapnöVelde utca 2 . Pince

A kért dokumentumok hiányában kártérítés fizetésére/szolgáltatás nyú ra nem

Kérjúk a fentiek szíVes tudomásulVételét.

Budapest, 2020. január 28.
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