MAGYAR NOSZTALGIA- ÉS HOBBIJÁRMŰ REGISZTER
REGISZTRÁCIÓS ADATLAP, MEGBÍZÁS, MAGÁNSZEMÉLY TAG JÁRMŰ TULAJDONOS VAGY ÜZEMBENTARTÓ RÉSZÉRE

MNHJR

MBK

Külsős tag / más egyesület neve
rövidítve

TWK

Jelölje X-szel alább vagy
jobbra!
Tagsági
kód, ha már
tag:

Tulajdonos / üzembentartó / szerződő a d a t a i
Kérelem beérkezett MNHJR:

Név:

(MNHJR tölti ki!)

Jogcím és dátuma:

Leánykori név:

(MNHJR tölti ki!)

Anyja neve:

Telj.anyag beérk. MNHJR:

Szül.hely

Vezetékes telefon:

Szül. idő

Mobil-szám:

Jogosítvány adatai:

E-mail cím:

Száma:

Személyi igazolvány adatai:

Szerzés dátuma:

Száma:

Állandó lakcím:

Levelezési cím:

Irányítószám:

Irányítószám:

Város:

Város:

Közterület neve:

Közterület neve:

Házszám/HRSZ:

Házszám/HRSZ:

Lépcsőház:

Lépcsőház:

Emelet:

Emelet:

Ajtó:

Ajtó:

Jármű adatai

(Ha a levelet máshova kéri)

(MNHJR tölti ki!)

(MNHJR tölti ki!)

(Figyelem! 2013-tól a tarifa számítás alapját képezik a sárga mezővel jelölt adatok!)

Gyártmány:

Rendszám:

Típus:

Önsúly:

Összsúly:

Járműfajta:

Hengerűrtartalom:

Hajtóanyag:

Alvázszám:

Első M.o.-i nyilv.t. vétel:

Forg.eng. szám:

Motorszám:

Jogcím keletkezés dátuma:

Jogcím:

Teljesítmény kW:

Gyártási év:

Szín:

Ajtók száma:

Előző rendszám:

Km számláló állása:
Szállítható személyek száma:

Éves futás km:
Egyéb megjegyzés:

Előzmény biztosítás adatai (biztosítóváltás esetén, vagy ha az előzményen lévő fokozatát érvényesíteni kívánja)
KKNYR száma:

Előző biztosító neve:

Előzmény rendszám:

B/M fokozata:
Megszűnés
dátuma:

Évforduló dátuma:

Megszűnés oka:
Előzmény szerződésszám:

Tulajdonos/üzembentartó nyilatkozata a gépjárművek kötelező felelősségbiztosításáról szóló 2009 évi LXII.Törvény és a meghirdetett MNHJR
kategóriák, szolgáltatások megismeréséről, valamint a feltételek elfogadásáról egyben megbízás a kötelező gépjármű felelősségbiztosítással
kapcsolatos minősítésre és ügyintézésre:
Alulirott megbízom a Magyar Nosztalgia és Hobbijármű Regiszter Kft.-t, annak képviseletében eljáró személyt, hogy járművem, regisztrációját,
minősítését a meghirdetett kategóriá(k)ba sorolással elvégezze, ezt követően kedvezményes kötelező felelősségbiztosítás (KKGF) kötése
céljából a minősítést és a csatolt dokumentumaimat az általam megjelölt biztosító részére továbbítsa, melynek díjajánlatát elfogadom. E
biztosító részére biztosítási ajánlatomat megteszem. A minősítéshez és az érvényes ajánlattételhez szükséges dokumentumokat, fényképeket
rendelkezésre bocsátom. Tudomásul veszem, hogy az ajánlat befogadásáról szóló igazolás kézhezvételéig a járművel nem közlekedhetek.
Alulírott nyilatkozom, hogy járművemet kizárólag veterán, nosztalgia ill. hobbi célra használom, a járművel, jellegétől eltérő fokozott
igénybevétellel járó (pl. napi vállalkozási) tevékenységet (/teher/szállítás...) nem végzek. Tudomásul veszem, hogy ha a kedvezményes tarifa
alkalmazásának feltételei nem állnak fenn, járművemre a szerződéskötés kezdetéig visszamenőlegesen a normál, tehát nem veterán használati
módú GFB tarifát alkalmazza a biztosítótársaság.

Kérem, minősítésem alapján ajánlattételemet az alábbi biztosítótársasághoz eljuttatni!

Biztosító
megnevezése:
Alulirott részt veszek az MNHJR és partnerei által a regiszter tagjai számára szervezett vásárlási és szolgáltatási kedvezmények programban. Megbízom
az MNHJR-t hogy ezekről rendszeresen tájékoztasson. Tudomásul veszem, hogy az MNHJR adataimat zártan kezeli, harmadik fél részére csak és
kizárólag eseti írásos engedélyemmel szolgáltatja ki, és csak abban az esetben, ha a kedvezmény másképpen nem vehető igénybe. (Pl. KKGF esetében a
biztosítótársaság részére)
Figyelem! Jelen "REGISZTER LAP" nyomtatvány minősítésre nem használható fel, kizárólag adatközlésre és megbízásra szolgál!

Tulajdonos/Szerződő

Fenti járműre vonatkozó megbízást a nyilvántartásba vételre és a minősítésre elfogadtuk. A jármű minősítését a
megbízás alapján 15 napon belül elvégezzük, a minősítést és a csatolt dokumentumokat a megjelölt biztosítótársaság
részére eljuttatjuk. (MNHJR tölti ki)
Dátum

Aláírás

