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2019 október

kárrendezési helyzetkép
indul a távoli kárfelvétel

tisztelt értékesítő és értékesítés szervező 
partnereink!

Nagy örömmel tájékoztatunk Benneteket, hogy újabb 
mérföldkőhöz érkezett a lakossági vagyon és gépjármű 
kárrendezés, miután a korábban elvégzett sikeres tesztelé-
seket és számos fejlesztést követően, 2019. október elején 
elindul a távoli kárfelvétel, az Allianz ConnX alkalmazás 
használatával.

A kárbejelentés során rögzített adatok alapján a rendsze-
reink megvizsgálják, hogy az adott kár megfelel-e a távoli 
kárfelmérés feltételeinek.

Amennyiben a kár alkalmas a teljesen digitális platformon 
történő kárfelvételre, úgy a kárbejelentés utolsó lépéseként 
felajánljuk ezt a szolgáltatást ügyfeleinknek, akik ha élni 
kívánnak ezzel az innovatív és korszerű kárfelvételi lehe-
tőséggel, úgy egy erre a célra létrehozott online időpont-
foglalóban kárbejelentés során lefoglalhatják a számukra 
megfelelő szemle időpontot.

Kárszakértőink a károsult által letöltött mobil alkalmazá-
son keresztül, személyes jelenlét nélkül távolról mérhetik 
fel a károkat. A kárfelmérés alkalmával a biztosító szakem-
berei online video kapcsolaton keresztül tekintik meg a 
kár helyszínét, valamint a károsodott vagyontárgyakat, 
illetve a sérült járművet.
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A kárfelmérés során kárszakértőink távolról, az Allianz 
ConnX alkalmazással fotókat készítenek és mentenek az 
ügyfél Android vagy iOS alapú mobil eszközével, majd a 
videó kapcsolat során (kisebb károk esetében) akár egyez-
séget is ajánlhatnak/köthetnek az adott kárra vonatko-
zóan.

Az alkalmazás lehetőséget ad továbbá arra is, hogy az 
ügyfeleink a szemle során az általuk korábban készített 
fotókat bemutassák és megosszák kárszakértőinkkel. Arra 
is van mód, hogy a szemlét megelőzően, vagy a szemle 
során készült fotókon az ügyfél, vagy akár a kárszakértő 
is bejelölhesse a nehezen látható, de fontos részleteket, 
így téve még inkább szemléletesebbé és egyértelművé a 
keletkezett kárt a digitális fotókon.

A távoli kárfelvételhez az ügyfélnek rendelkeznie kell a 
következő technikai feltételekkel:
–  olyan Android vagy iOS operációs rendszerrel működő 

okostelefonnal vagy tablettel, amelyen az alkalmazás 
futtatásához szükséges minimálisan elvárt feltételek 
teljesülnek (az alkalmazás letöltésekor automatikusan 
ellenőrzésre kerül az operációs rendszer verzió száma 
és az alkalmazás futtatásához szükséges tárhely meg-
léte),

–  a kárfelvétel helyszínén stabil interneteléréssel (wifi-s 
interneteléréssel és/vagy előfizetéshez kapcsolódó 
mobil adatforgalommal, illetve megfelelő térerővel),

–  a megfelelő minőségű fotók elkészítése érdekében, arra 
alkalmas természetes, vagy mesterséges megvilágítás-
sal, a szemle helyszínén.

További hasznos információkért kérjük, tekíntsétek meg a 
következő kisfilmet:
https://www.youtube.com/watch?v=VLhV6cM0Urg

Kérjük, hogy tájékoztassátok és ösztönözzétek ügyfelein-
ket a távoli kárfelvétel használatára, hiszen ez a korszerű 
eljárás hozzájárul kárrendezési folyamataink egyszerűsí-
téséhez, a gyorsabb kárrendezéshez és ügyfeleink elége-
dettségének növeléséhez.

Kárrendezési Igazgatóság
Kárszakmai támogatás




