„Célkeresztben a biztonság”
baleset-megelőzési pályázat
gépjármű-karbantartási célú
szervizutalványra
A pályázat célja
A Generali a Biztonságért Alapítvány (GABA) célja, hogy műszaki állapotukat tekintve is
biztonságos gépjárművek fussanak az utakon. Ennek érdekében alapítványunk időszakos
pályázatot
hirdet
autószervizek
és
gépjármű
márkakereskedések
számára
közlekedésbiztonsági átvizsgálási akciók szervezésének támogatására.
Pályázók köre
Pályázó lehet Magyarországon nyilvántartott gépjármű-kereskedő vagy márkaképviseletet,
márkaszerviz, autójavító.
A pályázható szolgáltatások
A balesetmegelőző szerviz-szolgáltatások a következők lehetnek: fényszóró beállítás,
izzócsere, fékfolyadék ellenőrzés, fékbetét ellenőrzése, cseréje, ablaktörlő lapátok cseréje,
lengéscsillapítók ellenőrzése, cseréje, futómű beállítás, gumiabroncsok javítása, cseréje,
akkumulátor cseréje, elektromos javítások és egyéb közlekedésbiztonsági, baleset megelőzési
célú karbantartás.
A támogatás formája
Az eredményesen pályázó gépjármű szervizek az alapítvány által a szolgáltatást igénybe vevő
ügyfél nevére kiállított szerviz utalványokat használhatják fel közlekedésbiztonsági akcióik
során ügyfeleik számára. A szervizek az utalványon jelzett összeg erejéig ingyenesen
elvégezhetik az autósok számára a javítást, melyet az alapítvány a szerviz - ügyfélének nevére
kiállított - számlája alapján egyenlít ki a szerviz által a pályázaton elnyert utalványok
összegének erejéig.
Pályázható összeg
Egy pályázó egy naptári évben legfeljebb öt alkalommal, alkalmanként maximum bruttó
300 000 Ft értékű szervizutalványra nyújthat be pályázatot.
Szerviz utalványok értéke
A szerviz utalványok 10 000 és 50 000 Ft-os címletekben állnak rendelkezésre.
A pályázat elbírálása
Az időszakos pályázatokat a GABA bíráló bizottsága értékeli. A havi rendszerességgel
meghirdetett pályázatok a havi keret kimerüléséig állnak nyitva.
A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Generali a
Biztonságért Alapítványnak a fenti pályázati témákra szánt költségkerete korlátozott. Az
alapítvány fenntartja a jogot arra, hogy bármelyik pályázatot bármikor, indokolás nélkül
elutasítsa, ideértve azt az esetet is, ha egyébként a pályázati anyag a kiírásnak minden
tekintetben megfelel. Az elutasítással szemben felülvizsgálatot, jogorvoslatot az alapítvány
nem biztosít. Az alapítvány továbbá fenntartja a jogot arra, hogy a támogatást a pályázó által

igényelt összegtől eltérő mértékben állapítsa meg. A pályázó a fentieket a pályázat
benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja.
A támogatás folyósítása
Az Alapítvány a javítási számla beérkezését követően a számlához csatolt szervizutalványnak
megfelelő összeget utalja át a márkakereskedőnek vagy gépjármű szerviznek. Ezen összegen
felül az Alapítvány semmilyen más költséget nem térít meg a pályázó vagy a szolgáltatást
igénybevevő és az utalványt beváltó ügyfél részére.
Az Alapítvány fenntartja a jogot arra, hogy bármely pályázatot indoklás nélkül visszautasítsa,
vagy a megpályázott szervizutalványoknak a pályázati adatlapon megjelölt értéknél
alacsonyabb értéken biztosítson szervizutalványt a pályázó számára.
A pályázat benyújtásának módja
Az alapítvány webes felületén online pályázati adatlap kitöltésével történik.

