TRAFFIC CONTROL
Kérem, engedje meg, hogy megismertethessem cégünk egyedülálló szolgáltatásaival az
alábbi sorokban, és meggyőzzem arról, a mai világban szükség van egy „profi” baleseti
helyszínelő, közlekedési szaktanácsadó csapatra cége és munkatársainak nyugalma
biztosítása érdekében.
Kivonuló baleseti helyszínelő szolgáltatást
nyújtunk 1995 óta cégek és magánszemélyek
részére. Legyen személygépkocsi, motorkerékpár,
segédmotor, tehergépjármű, kamion, számíthat
ránk a bajban…
Szerződéssel rendelkező Partnereinket ún. „baleseti
kártyával” látjuk el, így más teendőjük nincsen,
mint közlekedési baleset, rongálás, káresemény,
kátyúkár, elemi kár, úthiba, gépjármű feltörés miatt
bekövetkezett esemény esetén, hívni 24 órás
diszpécser szolgálatunkat. Ettől a pertől kezdve
átvesszük az irányítást Öntől és kedves
munkatársaitól, szakképzett baleseti helyszínelő kollégánk elindításával megkezdjük
munkánkat.
Diszpécser központunk a nap 24 órájában, az év 365 napján
áll Ügyfeleink rendelkezésére, fogadja a beérkező hívásokat,
faxokat, email és sms üzeneteket és osztja meg a feladatokat
munkatársaink között. Nálunk nincsen hétvége, ünnep és
munkaszüneti nap, az év minden napján állunk
rendelkezésre. Legyen szó, közlekedési baleset bejelentésről,
közlekedési tanácsadás kérésről, rendőrségi határozatok és
komplett szabálysértési vagy bírósági anyagok
véleményezéséről, vagy csak közlekedési információ kérésről
mondjuk külföldi utazások előtt pár nappal.
Havonta átlagosan egy hírlevéllel értesítjük kedves Partnereinket, a
közlekedési jogszabályok változásáról, a hazánkat és (vagy) Európát
érintő közlekedési változásokról, hatósági ellenőrzésekről és azok
mikéntjéről. Folyamatosan követjük a közlekedési jogszabályi
változásokat és igyekszünk azokat Partnereink tudomására is hozni,
hiszen tudjuk, nem figyelik mindig azokat kellőképpen.

Sokan tudják, sokan tagadják, de mi láttuk, átéltük a
közlekedésben töltött 30 évünk alatt….
Többen remegő lábakkal szállnak ki a gépjárműből,
remegő kezekkel próbálnak segítséget kérni telefonon,
de nem biztos, hogy van kitől…
Sokan olyan kárbejelentő lapokat írnak alá, és
töltenek ki, amely nem feltétlenül a valóságot
tartalmazza, még akkor is, ha a jó szándék vezeti
Őket, és ennek tudatában próbálták kitölteni a kéksárga betétlapot. /pl. korábbi Partnerünknél, ahol
orvos látogató Hölgyek voltak, azért került sor szerződtetésünkre, mert az ellenérdekű
fél olyan magatartást tanúsított a helyszínen, amellyel fenyegetettség érzését keltette, és
ennek köszönhetően nem a valós helyzet került a kárbejelentő lapra, és vétlenként írta
alá, felelősségét elismerő nyilatkozatát…/

Találkoztunk a helyszínen adathiányos kárbejelentő lappal,
helytelen nyilatkozatokkal, aláírás elmulasztásával, nem
valós adatok megadásával… Mind-mind ahhoz járul
hozzá, hogy a Biztosító Társaságnál a kárrendezési
folyamat – a kifizetési jogalap vizsgálat – elhúzódó
legyen, amelyről nem tehet a Biztosító… Ilyen esetekben
újra ki kell levelezni az összes baleseti résztvevőt, meg
kell várni, ameddig aláírt leveleik újra beérkeznek, és
megegyeznek a helyszínen történtekkel. A legkisebb
gyanú esetén is magánnyomozó irodákhoz fordulnak a
tényállások felderítése érdekében, amely megint csak idő
és idő… Ez adódhat biztosítási csalás gyanújából is, de
előfordul, hogy csak helytelen kitöltés és véleményezés az
oka.. Ha belegondolunk, hogy a károkozó – ellenérdekű fél –
valamiért
haragszik a baleset után, vagy egyszerűen csak „be akar tartani”,
nem veszi át a biztosítói megkeresést, nem ott lakik, nem valós címet vagy tartózkodási
helyet ad meg, nem akar válaszolni, máris 6-8 hónapos elhúzódó kárrendezési folyamat
kellős közepén találjuk magunkat. Akinek ilyen esetekre nincsen „casco” biztosítása, az
nagyobb bajban van, hiszen saját zsebből kell javíttatnia a gépjárművét, illetve casco
esetén is az önrészt addig vállalnia kell, ameddig a jogalap vizsgálat le nem zárul. Nem
egy ilyen ügyben találkoztunk akár egy éves eljárással is.
Ilyen, és hasonló eljárások elkerülése érdekében
ki évekkel ezelőtt az ún. helyszíni elismerő
nyilatkozatot, amelyet már a baleset helyszínen
kitöltetünk a károkozóval. Helyszínelő kollégánk
egyben tanú is a helyszínen, hogy a kárbejelentő lap
kitöltése, aláírása, a felelősség elismerése minden
kényszer és erőszakos ráhatás nélkül történt.
A biztosítási csalás munkatársunk részvétele
nyomán kizárt, amely sem a baleset helyszínén, sem
máshol nem fordulhat elő. Erre garanciát vállalunk.
Eljárásunk nyomán, a helyszínen nem egy szál
kárbejelentő lappal, hanem komplett anyaggal
megtámogatva megy Ügyfelünk a biztosítóhoz, vagy
annak képviselőjéhez a kárrendezésre.

dolgoztuk

Hogyan is működünk?
Közlekedési káresemény bekövetkezésekor
Ügyfelünk előveszi a korábban a szerződés
alapján kiadott Baleset kártyát, és az azon
lévő számok bármelyikén értesíti cégünk
diszpécser központját a nap 24 órájában.
Az Ügyfél azonosítást követően
munkatársunk késedelem nélkül intézkedik
baleseti helyszínelő kollégánk indításáról.
A helyszínre érkezésig helyszínelőnk
folyamatosan tartja Ügyfelünkkel a
kapcsolatot mobiltelefonon, és ha szükséges elsődleges tanácsokkal látja el. /pl. mit
tegyen, mit ne tegyen, elállhat-e az ütközés helyéről, ha a rendőr járőr előbb kiér, mit
mondjon és mit ne… ezek mind olyan kis apró dolgok, amelyeknek később nagy
jelentősége lehet egyes ügyekben/
A helyszínre érkezést követően munkatársunk felveszi a kapcsolatot képviselt

Ügyfelünkkel, majd a tájékozódást követően segítünk 30 éves szakmai tapasztalattal
dönteni az adott balesetért való felelősség kérdésében. Amennyiben lehetséges,
természetesen a helyszínen a megegyezésre törekedünk, hiszen egy rendőri intézkedés
által elhúzódó szabálysértési eljárás várható, amely a biztosítási kifizetési jogalap
vizsgálatát, annak várható idejét csak megnöveli. / Itt jegyzem meg, hogy a Biztosító
Társaságok, bár arra hivatkoznak, hogy majd jogerős rendőrségi vagy bírósági végzésre
fizetnek majd, nem kötelezi őket semmi sem ezek elfogadására, általánosságban
elmondható hogy csak iránymutatónak használják, és sokszor tévesen kármegosztást
alkalmaznak…/
A helyszínen segítünk kitölteni a kárbejelentő lapot, és a cégünk
saját „nyilatkozatát”, valamint az adatkezelési engedélyeket.
A legmodernebb technikával digitálisan rögzítünk mindent,
amely az adott közlekedési baleset bekövetkezésével
kapcsolatban fontos lehet, így a forgalmi rendet, a járművek
baleset előtti haladási irányát, a fék és egyéb visszamaradt
nyomokat és anyagmaradványokat, a Biztosító társaságok
által elvárt ún. „kárazonosításra alkalmas” módon a
keletkezett rongálódásokat, és nyomokat. Mindezt igény
esetén videofelvétellel is rögzítjük.

A helyszínen ún. „baleseti jegyzőkönyvben” rögzítünk
személyes adatokat – figyelemmel az adatvédelmi
törvény előírásaira – és minden olyan adatot,
körülményt, amely adott baleset elbírálása
szempontjából jelentőséggel bír, ill. egy szakmai
véleményezést is tartalmaz, amelyben KRESZ
jogszabályok alapján „értékeljük” a balesetet, és
véleményt mondunk a felelősség kérdésében.
Méretarányos vagy szemléltető helyszínrajzot
készítünk, amelyen szintén minden lényeges
körülményt, méretet feltüntetünk, így a laikus
számára is vizuálisan tudjuk elé tárni a baleset
körülményeit, megértetve annak minden pontját.
Komplett anyagainkat a helyszínről történő bevonulást követően
már órákkal később elsődlegesen rendelkezésre tudjuk bocsátani, a végleges anyag
a baleset bekövetkezését követő 3 munkanapon belül elkészül, és az Önnel egyeztetett
formában juttatjuk el. (emailban, cd-dvd adathordozón…)
A helyszínen – amennyiben rendőri
intézkedésre kerül sor – végig Ügyfelünkkel
maradunk, és tanácsadással látjuk el, mit
mondjon, és mit ne mondjon. Ezek nagyon
fontos tényezők, egy helytelen mondat, vagy
annak részlete máris előnytelen
szabálysértési határozathoz vezethet, amely
után többlépcsős jogi procedúrák
következnek. Helyszíni munkánkat az ORFK
Vezetőjének (Országos Rendőr Főkapitányság)
utasítása szabályozza, amely egyben
engedélyezi is a helyszínen való részvételt, az

Ügyfél képviseletét.

Helyszíni eljárásunk során visszaellenőrizzük a
résztvevők személyi adatait, vezetői engedélyének
érvényességét, a kötelező gépjármű felelősség biztosítás
meglétét, és annak érvényességét. Külföldiekkel történt
ütközések során általában – amennyiben a másik fél
ehhez hozzájárul – a személyi iratokat digitálisan is
rögzítjük, a biztosítási eljárás elősegítése érdekében.
Biztosító Társaságokkal napi szintű kapcsolatot
tartunk fent, és teljesítjük kéréseiket, ill. igény esetén
képviseljük Ügyfeleinket a biztosítókkal szemben is, a
kárrendezési eljárás folyamatában.
A tudomásunkra jutott adatokat a baleset
megtörténtétől számított egy évig megőrizzük, illetve
Ügyfeleink rendelkezésére bocsátjuk. Adatkezelői engedély számunk: 04141-0001.
Komplett anyagaink nagymértékben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Biztosító
Társaságokkal szemben eredményesebben lépjenek fel, illetve hogy a kárrendezési
eljárás – a kifizetési jogalap vizsgálat – a lehető legrövidebb ideig tartson. Anyagainkat a
rendőrségi szabálysértési és bírósági eljárásokban is befogadják és bizonyítékként
értékelik.

Munkánk

akkor kezdődik, amikor az Ügyfél vagy képviselője értesít
minket, és akkor ér véget, amikor a komplett baleseti
anyagot átadtuk.

Sokan kérdezték, mi történik akkor, ha a
baleset mindkét résztvevője Ügyfelünk? A
válasz egyszerű, a KRESZ jogszabály
rendelkezik a közlekedési magatartásról és
annak betartandó szabályairól, azt
egyféleképpen lehet és kell értelmezni, így nem
okoz gondot, független szakértőként a KRESZ
szabályok alkalmazásával segíteni Ügyfelünket abban,
hogy vétlen-e balesetben vagy Ő a károkozó.
Nálunk nincsen kis és nagy anyagi kár, csak gépjárműkár van. Elmúltak már azok az
évek, amikor egy-egy lökhárítócsere még nem százezres tétel volt. Természetesen
személyi sérüléses közlekedési baleseteknél is részt veszünk a helyszíni szemléken.
Amennyiben Ügyfelünk a vétlen akkor
azért fontos részvételünk, hogy minden
adat rendelkezésre álljon, amellyel a
biztosítási kárrendezési eljárás a
legrövidebb időn belül, és a megfelelő
kárösszeg kifizetésével érjen véget.
Ügyfelünk felelőssége esetén pedig azért,
hogy csak azon károk kerüljenek
kifizetésre, amelyek ott és akkor annál a
közlekedési balesetnél keletkeztek, és ne
egy későbbi vagy korábbi rongálódás is a
számlákra kerüljön. Ugyanígy a CASCObiztosítások által rendezett károk is biztonsággal kerülnek kifizetésre, illetve a
munkáltató – alkalmazottjaival szemben – vagy flottakezelő az Ügyfeleivel szemben is
biztos háttéranyag birtokában tud casco önrészt terheltetni az Ügyfélre, ezzel elkerülve
minden várható vitát, annak jogosságáról.
Átlagos kivonulási időnk 25 perc, nagyjából 20 – 45 perc közötti
intervallumban adható meg helyszínelő munkatársunk érkezése.
Természetesen sokban függ az adott nap időszakától, a forgalmi
helyzettől, az időjárási körülményektől és az útviszonyoktól.
Budapest közigazgatási határain kívüli eseményekhez
forgalomtól függően, általában az európai szinten is elvárható
assistance kivonulási időkkel, 60 percen belüli érkezést tudunk
felmutatni. Ennyi idő kell bármilyen segélyszolgálatnak is a
helyszínre érkezéshez.
Területi hatályunk: Budapest közigazgatási területe és közvetlen vonzáskörzete,
nagyjából 20 km-es agglomerációja. Pest megye egyes területeire elindulunk,
amennyiben a várható érkezés a valós 60 perces időszakon belül várható.

Olyan eseményeknél, ahol súlyos személyi
sérülés, haláleset, tömeges közlekedési
baleset, ahol a rendőrség útzárat alkalmaz,
/ pl. autópályákon / szintén kérünk
értesítést, hiszen ezeken a helyeken
várhatóan többórás várakozás
feltételezhető, így munkatársunk is eléri
Ügyfelünket, és időben tudunk érkezni.
Minden vidéken történt közlekedési
káresemény esetén kérünk értesítést,
hiszen 24 órás helyszínelő ügyeletünk
telefonos tanácsadással tud segíteni
bármilyen felmerülő kérdésben, a
kárbejelentő lapok kitöltésében, vagy ha úgy ítéljük meg jobb a rendőri intézkedés
kérése, akkor később a szabálysértési vagy büntető eljárás során munkatársaink
hatékony tanácsadással tudnak segíteni.
Nem baj, ha munkatársainál, ügyfeleinél nincsen kárbejelentő lap. Minden
munkatársunk el van látva kellő mennyiségű kárbejelentő lappal, kitöltendő
nyilatkozatokkal, és mindennel, amire a helyszínen szüksége lehet.
Új szolgáltatásunk…. A „kátyúkár” helyszínelés….
Bejelentése a korábban leírtak szerint történik.
Munkatársunk a helyszínen rögzíti az adott
útszakaszt, ahol a káresemény történt, a
keletkezett gépjármű rongálódásokat, az
úthiba pontos méretét, mélységét, az adott
útszakaszra érvényes közlekedési jelzőtáblákat
és megengedett haladási sebességet. A
bejelentéssel egy időben munkatársunk
„tanúként” is idézhető, hiszen Ő érkezik
elsőként a segítségére a helyszínen és a
látottakról, az általa rögzítettekről be tud
számolni. A BKK és a Magyar Közút Nonprofit
Zrt-vel tárgyalásokat folytatunk az együttműködés
kialakításáról, anyagainkat Ők mint a felelősséggel tartozó
szervezetek is megkapják, hiszen az Ő felelősség biztosításuk lesz a káruk
kifizetője. Mellékútvonalakon minden adott kerületi vagy települési Önkormányzat –
Polgármesteri Hivatal – műszaki osztálya az eljárásra jogosult. Munkatársaink már a
helyszínen ellátják Ügyfeleinket a kárbejelentésekhez szükséges dokumentációval, igény
esetén segítenek annak azonnali kitöltésében is.
Igény esetén cégeknek, vállalkozásoknak, flottakezelőknek saját
belső munkatársai vagy külsős Ügyfelei részére évente egy
alkalommal térítésmentesen tartunk közlekedési elméleti oktatást,
továbbképzést.
Napjainkban évente akár 2-3 alkalommal is változhatnak a
közlekedési jogszabályok, amelyek nyomon követésével, egy
kötetlen beszélgetés formájában adjuk a résztvevők tudomására az
új szabályokat és az azok megsértésével járó jogi következményeket.

Közlekedési szaktanácsadó
szolgáltatásunk segít eligazodni a
jogszabályi környezetben, a
változásokban és büntetésekben.
Nemcsak Önnek és cégének, hanem
munkatársainak, Ügyfeleinek is
védelmet tud adni szolgáltatásunk által,
hiszen nem csak a közlekedési
balesetekért kaphatóak magas büntető
pontok, hanem az egyes elkövetett
szabálysértésekért is.
A szabálysértési törvény értelmében már
nem kettő, hanem 3 évig gyűjtjük
pontjainkat, azaz tartja azt nyilván a hatóság. Minden elkövetett cselekmény után –
amely rendőri intézkedést vont maga után – előéletünket lekérdezik – és annak
megfelelően, ha voltunk már elmarasztalva jogerősen, akkor magasabb bírságot fogunk
kapni a hatóságtól, és a járművezetői engedélyünk is veszélybe kerülhet.
Igaz, 13-17 pont elérésénél önkéntes
járművezetői után képzéssel csökkenthető a
pontok száma, nehogy a bevonás bekövetkezzen,
de jobb azt megelőzni, egy korrekt tanácsadási
szolgáltatással.
Sok esetben a hatóság kötelezően vagy csak
retorzió szerűen alkalmaz járművezetéstől
eltiltást, pl. személyi sérüléssel akár nem járó
közlekedési baleset esetén, ott ahol a cselekményt
kiemelt szabályszegéssel követték el. /pl.
elsőbbségadás elmulasztása../

egyszerű.

Ezekben az esetekben sokszor a munkaeszközét
és megélhetését veszik el, veszélyeztetik a
hatóságok, a szabálysértési határozatokkal
szemben pedig ezekben az esetekben jogorvoslati
lehetőségekkel kell élni, amely nem minden esetben

Cégünk ebben is kiemelkedő / elmúlt évben 99,8 % -os elégedettséggel / szolgáltatást
nyújt, rendőrségi határozatokkal szembeni kifogások, kérelmek, méltányossági
kérelmek, tárgyalás tartási kérelmek, beadványok szakszerű megszerkesztésével és a
tárgyalásokra való felkészítéssel.
Szerződés esetén ez a szolgáltatás is térítésmentes a munkatársainak, dolgozóinak vagy
Ügyfeleinek, Partnereinek.
Céges autó, vagy saját?
Nálunk mindkettőre vonatkozhat a szerződés,
azaz nemcsak céges érdekeit, flottaképviselt,
céges autóját, hanem saját vagy munkába
járáshoz használt magán autóját is
biztosíthatja, ez csak megállapodás kérdése.
Magán autók esetében cégvezetője
szabadidőben is gondoskodik munkatársairól,
és azok értékeiről!

Mit adhatunk még?

Közlekedési balesetben szereplő Ügyfeleink – Partnereink láttán, hogy helyszínelő
munkatársunk munkájának végeztével még órákat vártak a helyszíneken
mozgásképtelen járműveik szállítására várva, így elérhetővé tettük, hogy
segélyszolgálatunk – helyszínelőnkkel egy időben indítva, késedelem és időkiesés nélkül
tudja a helyszínen felvenni a mozgásképtelen járművet, várakozás nélkül tudja az ügyfél
által megadott szervizbe vagy tároló helyre szállítani.
Leinformálható alvállalkozóinkkal hosszú évek óta együtt
dolgozunk, ügyfél panaszmentesen. Vállaljuk Budapesti
azonnali kiállással a személygépkocsi, kis teher,
motorkerékpár mentéseket, szállításokat, kedvezményes
díjszabással. Balesetes gépjárművek szállítását minden
esetben a Biztosítók által elfogadott díjakkal szállítjuk.
Nagy általánosságban már mindenkinek van ún.
Assistance partnere. Tudjuk. Ennek ellenére akinek még
nincsen, várjuk szíves megkeresését, illetve találkoztunk már olyan
szolgáltatóval – a legnagyobbak közül is – akik december 31.-én éjjel, január 1.-én
hajnalban nem képesek segítséget küldeni, vagy olyan irreális várakozási időt
mondanak, amely nem tartható normális, emberi várakozási időnek. Ennek
kiküszöbölésére szolgáltatásunk egyedi, eseti jellegű és díjazása is ennek megfelelő.
Nem kell erről előre gondoskodnia, de tudnia kell, ha baj van, igenis van akire
számíthat. Belföldön bárhonnan-bárhova (budapesti indulással és érkezéssel) illetve
Európában is oda, vagy Magyarországra kedvezményes díjszabással állunk
rendelkezésre 0-24 órában, az év 365 napján. Igény esetén tárolást is tudunk
biztosítani, őrzött telephelyen.
Szintén alvállalkozónkkal a nap 24 órájában
tudunk gépjárműveket fogadni szerviz vagy
bármilyen meghibásodás gyors javítására.
Ugyanitt szinte azonnali kárfelvétellel, több
biztosító társasággal szerződésben gépjármű
javítások balesetes gépjárművek teljes körű
szakszerű helyreállítása, karosszéria munkák,
fényezés, akár cseregépjármű biztosításával is.
Partnerünk évek óta megbízható ügyfelünk és
stratégiai együttműködésünk problémamentes.
Gyors, szakszerű munkájukat magunk is
megtapasztalhattuk céges és magán
gépjárműveinken. Szintén itt gumik időszakos
cseréje, futómű állítások és javítások.
Ezen szolgáltatásunk szintén eseti díjazású, és
pusztán egy lehetőség a sok közül, nem kötelező érvényű, ugyanakkor remek lehetőség.

Ha már gépjármű, akkor biztosítás…
Cégünk a Willbot & Kopkings Hungary Zrt – Biztosítási Alkusz szerződött Partnere, így
a leghamarabb a legbiztonságosabban, szakértői kezekből adunk tanácsot, és kötünk
gépjármű kötelező felelősség, casco, vállalkozói, felelősség és vagyon biztosításokat.
Fő profilként gépjármű kötelező felelősség és casco
biztosításokat kötünk Ügyfeleinknek. Segítünk 16 biztosító
ajánlataiból kiválasztani a legmegfelelőbbet. Tudjuk, nem
minden esetben a legolcsóbb biztosítás a legjobb!!! Cégünk
majd 30 éves szakmai közlekedési múltja, kárrendezési
tapasztalatai segítenek dönteni a biztosítók azonos vagy
közel azonos ajánlatai között.
24 órán belül már a kötvény is a kezében lehet, amennyiben
minden szükséges irat beérkezett hozzánk, és a kiadott
ajánlatunk bármelyike elnyeri tetszését. Elektronikus
formában szinte percek alatt megkötheti velünk bármely
biztosítását. A cégünk által kezelt gépjármű biztosítások
tulajdonosai a helyszínelési és közlekedési tanácsadási
szerződéseink díjaiból kedvezményekben részesülnek!
Elindult ún. kötvénygondozó szolgáltatásunk is, amely
dedikált kapcsolattartót biztosít a napi gondokhoz és azok
megoldásához, 0-24 órás elérhetőséggel.
Ehhez nem szükséges változtatnia korábbi biztosítóján, csak egy nyilatkozattal
megbízza cégünket különböző biztosításainak kezelésével. Ennek köszönhetően mi
figyeljük a biztosítások lejárati idejét, azok díjait, illetve 2 hónappal az éves forduló előtt
már feltérképezzük a biztosítók legújabb – olcsóbb – biztosításait, és időben felmondjuk
a régit, és kötjük meg az Ön nevében az újat.
A lényeg!!! Önnek egy métert sem kell mennie, házhoz megyünk… vagy elektronikus
formában mindent elintézünk, így bárhol az országban el tudjuk látni a feladatot.
Igény esetén részt veszünk a biztosítóknál a
kárbejelentések, kárfelvételek, kárrendezési
folyamatok figyelésében, felülvizsgálatában.
Azon biztosítások, amelyet az ún.
kötvénygondozásra – is át tudunk venni a
Biztosítók által is visszaigazoltan, szintén
jogosulttá válnak kedvezményes díjakra a
helyszínelési és tanácsadási komplett
szerződés alapdíjaiból.
Igényeinek megfelelően nem csak céges gépjárműveit, hanem saját,
magán tulajdonban lévő járműveit is biztosítjuk, és tanácsadással állunk szíves
rendelkezésére.
Baleseti helyszínelési munkánkkal szorosan összefügg a gépjármű felelősség és casco
biztosítás, és azok pontos kezelése.
Nemcsak évfordulás váltás, hanem új autó beszerzése, használt autó adás-vétele,
biztosítások felmondása, kötvényének gondozása esetén is állunk rendelkezésére.
Ne feledje! Szakmánkból adódóan a gépjármű biztosítások terén is otthon vagyunk!

FELSZERELÉSEINK
Min. 10 MP digitális fényképezőgép – HD videofelvételre alkalmas
készülék

HD felbontású digitális videokamera

Min. 3 db úttestre kihelyezhető forgalomterelő bója

Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) által hitelesített
kerekes távolságmérő

Mobil lapszkenner a dokumentumok rögzítéséhez (forgalmi engedély,
kötelező gépjármű felelősségbiztosítási csekk vagy kötvényhez stb..)

Figyelmeztető jelzéssel ellátott gépjármű, oldalán –
hátulján – baleseti helyszínelés felirattal és
cégnévvel ellátva…

Kréta, az úttesten
visszamaradt fék és egyéb
nyomok rögzítésére

Néhány száz darab kárbejelentőlap, és VIP ügyfeleink részére az adott
Biztosító Társaság külön kárbejelentőlapja, amelynek kitöltésében már
a helyszínen segíthetünk, igény esetén

Modern GPS berendezések,
forgalomfigyelő funkcióval, a leggyorsabb helyszínre érkezés
érdekében

Szerződéses díjaink:
Minden cégre egyéni árajánlatot adunk, amely
függ a létszámtól – gépjármű darabszámtól – a
mozgási időszaktól (csak nappal, éjszaka is,
ünnepnapokon is) és a mozgási területtől.
(általában Budapest és környéke, vagy
országos)

állunk!

Nagy létszámú kezelőknél kedvezményes
díjszabást alkalmazunk! Már 1-2 autótól
egészen a többezres létszámig rendelkezésre

Díjaink havi átalánydíjak, amelyek a szolgáltatásaink ellenértékét tartalmazzák,
bővebben az ún. minta megbízási szerződésekben.
Díjainkat havonta, banki átutalással kérjük kiegyenlíteni, abban a tárgyhónapban,
amelyben a szolgáltatás igénybevétele folyamatban van, 15 napos határidővel.
Eseti díjazás csak és kizárólagosan autómentés – szállítás - segélyszolgálati
vállalásinkra vonatkozik.

Elérhetöségeink:
Illés János ügyvezető igazgató
Mobil: + 36 30 3923 293
Email: ugyvezeto@traffic-control.hu
Web: www.traffic-control.hu
Cégadatok:
Traffic Control Balesetelemző és Tanácsadó Kft
Adószám: 23113691-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-143721
Bankszámlaszám: 10401024-50526578-89851007
Adatkezelői engedély száma: 04141-0001
Független biztosítási alkuszi PSZÁF regisztrációs szám cégszinten:
212110580392
Független biztosítási alkuszi PSZÁF regisztrációs szám magánemberként:
112110580403

Hogyan is kezdődött?
1995-ben még hivatásos balesetvizsgálóként jött az
ötlet, hogy a közlekedési balesetek károsultjai és
károkozói egy helyszíni papírmunkát követően
kerülnek a hatósági eljárásba, ahol legfeljebb
ügyvédekkel és szakértőkkel próbálják igazukat
bizonyítani.
Mindenki papírokból dolgozott, majd egyre több
tényező figyelembe vételével úgy döntöttünk, hogy
mivel baleseti helyszín csak EGYSZER van, és az
megismételhetetlen, így ott kell az Ügyfélnek –
Partnernek – a legtöbb segítséget adni – ahol minden eldől –
szó szerint – és ez a BALESET HELYSZÍNE.
Amennyiben szakembereink is látják az adott baleseti helyszínt /soha nem voltunk
hívei az ún. „távgyógyításnak”/ nem fordulhat elő olyan hiba, amely kétségessé tenné
egy közlekedési balesetért való felelősség megállapítását.
1995. nyarán egy nagyjából 300 fős társasággal a City
Taxi Szövetkezettel indultunk, Ők voltak első
szerződéssel rendelkező Partnereink.
Ezután „szájhagyomány útján” érkeztek az
újabb Partnerek, az Ecotrans Zrt, majd
Ecofleet Autópark kezelő Kft. Az évek alatt
cégeink is változtak, illetve Partnereink is.
Azt büszkeséggel mondhatjuk el magunkról és
munkánkról, hogy egyetlen cég sem
elégedetlenség miatt ment el, hanem cégátalakulás,
megszűnés, csődeljárás ill. tulajdonosváltás miatt kerültek ki biztosítottjaink közül.
Jómagam is, majd 30 évet töltöttem már a közlekedésben, a balesetek helyszínelésében
és vizsgálatában, ismerem a szabálysértési és bírósági eljárásokat, munkatársaimat úgy
válogattam meg, hogy mindegyikük több évtizedes közlekedési helyszínelői, vizsgálói
vagy szabálysértési előadói gyakorlattal rendelkeznek. Folyamatosan képezzük tovább
magunkat és munkatársainkat a KRESZ és egyéb jogszabályi változásokra és eljárási
módokra, különös figyelemmel kísérve a jogalkalmazó szervek munkáját és azokban
bekövetkezett változásokat.
Nem helyettesítjük a rendőri intézkedést, illetve annak
szükségességét, hanem a rendvédelmi szervekkel a helyszínen
együttműködve képviseljük Ügyfeleink érdekeit.
Sok esetben elkerülhető a rendőri intézkedés (amennyiben
nem kötelező értesítésről van szó – személyi sérülés,
bűncselekmény gyanúja stb..) és ezzel nagyon sok idő
spórolható meg. Sok esetben csak bizonytalan résztvevőknek
kell egy szakértői kis vélemény a felelősség kérdéséről, és onnan
már segítünk a helyszínen kitölteni a szükséges iratokat.
Nem győzöm hangsúlyozni, Ügyfelünk többet – többletet – kap a
helyszínen, ill. az anyag feldolgozása után, mint egy szál „kék-sárgával” beállítana a
biztosítóhoz.

Míg a kezdeti időszakban üzenetküldő kisgépekkel tartottuk a kapcsolatot, ma komoly
URH rádiókkal és természetesen mobiltelefonon, mobilneten tartjuk kollégáinkkal a
kapcsolatot.
Járőrszolgálatot indítottunk, amelynek során munkatársaink Budapest különböző
pontjain álló vagy mozgásban lévő helyzetéből tudunk a legrövidebb időn belül a
helyszínre érkezni.
Mára ügyfeleink száma több tízezres nagyságrendű, és egyre nő. Már nemcsak cégek, de
egyre több magánautós is megkeres bennünket, hogy adott esetben segítségünk jó lett
volna, vagy most lenne itt az alkalom, hogy segítsünk, mert közlekedési balesetet
szenvedett. Szolgáltatásunkkal előre kell gondoskodnunk, hiszen átalánydíj jellegű
szolgáltatásról van szó, amelyhez szerződés kötése szükséges!
Referenciáink a teljesség igénye nélkül:

