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Meghatalmazás javító részére 
 

 
Alulirott…………………………………………………………………………… gépjármű-tulajdonos 
 
meghatalmazom a Toyota Sakura Kft., hogy …………… év……………….. hó………….  nap 
 
…………………………………… forgalmi rendszámú gépkocsival 
 
gyártmány/típus ………………………………………………………………………….. 
 
alvázszám: ……………………………………………………………………………… bekövetkezett és bejelentett 
 
kárügyben eljárjon és a kárösszeget felvegye. 
 
A meghatalmazó kötelezi magát, hogy a javítási számlából a Biztosító  által  nem térített összegeket (avulás, bérautó, 
casco önrész, áfa, egyéb levonás, hiányzó dokumentumok, ha a jogalap nem tisztázott a javítási számla teljes összegét 
is) társaságunk pénztárába befizeti. 
 
Áfa visszaigénylésre jogosult vagyok:           
 

                                     IGEN 100%-ban       IGEN 50%-ban       IGEN …….%-ban                           NEM 
          
Gépkocsit tulajdonjogi-korlátozás, elidegenítési vagy egyéb tilalom terheli:                 
 

                                     IGEN                 NEM                                 
            (éspedig:…………………………….)                 (azaz tehermentes, saját tulajdon) 
 
Tudomásul veszem, hogy a kárral kapcsolatos további információkat a gépjárművem 
javításával megbízott javítóegységtől kapom, kivételt képez ez alól, ha kárigényem 
totálkárként kerülne rendezésre. A Kárrendezési tanácsadás, javítási kalkuláció készitésének  
díja 15.000 Br./Ft. Amennyiben a karosszéria javítás a Toyota Sakura Kft. műhelyében kerül elvégzésre, úgy a 
15.000Br./Ft. az ügyfélnek vissza jár ill. jóváírjuk 
 
Vállalási határidő a biztosítási ügyintézésből adódóan változhat! 
 
Büntető és polgárjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti meghatalmazás 
kiadására jogosult vagyok. 
 
Budapest …………………………………….. 
 
 
 
      ……………………………………   ……………………………………  
          meghatalmazó              meghatalmazott 
 
Anyja neve:…………………………...... 
 
Szem.ig.sz.:…………………………….. 
 
 
 
 
1./Tanú:           2./Tanú: 
 
Anyja neve:……………………………                Anyja  neve:…………………………… 
 
Szem.ig.sz.:……………………………                 Szem.ig.sz.:…………………………….. 
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     ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS 

 

 

 

Alulírott: ___________________________________________________ 

 

Lakcíme:   ___________________________________________________ 

 

Születési év: _________ hónap _________________ nap __________ 

 

Anyja neve: __________________________________________________ 

 

A ______________________________ forgalmi rendszámú, 

 

________________________________ alvázszámú 

 

________________________________ típusú gépkocsi tulajdonosa a  

 

________________________ -biztosítóval szembeni, a gépkocsi 

javításával kapcsolatos követelésem a Toyota Sakura Kft-re 

engedményezem a Ptk. 328. § - 331. § alapján. 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy az engedményes teljes számlakövetelését 

érvényesíthesse a biztosító társasággal szemben. 

Kijelentem, hogy a biztosítótársasággal szemben fennálló igényem 

érvényesítésének akadálya nincs. Vállalom, hogy amennyiben 

biztosítótársaság a biztosítási jogviszonyból származó okból nem 

fizetné ki a számla telje összegét, vagy azt részben vagy 

egészében megtagadja, illetve a számla leadása után 30 napon túl 

sem teljesít, a Sakura-Wendom Kft-vel szemben vállalkozási 

szerződés alapján fennálló összegszerűen ismert tartozásomat a 

számla szerint kiegyenlítem, erre vonatkozóan az engedményes felé 

tartozás elismerést teszek a Ptk. 242. §-a alapján. 

Amennyiben a személyes fizetési kötelezettségemnek nem teszek 

eleget, úgy vállalom, hogy a késedelem idejére a mindenkori 

jegybanki alapkamat kétszeres összegét fizetem meg késedelmi 

kamatként.  

 

Budapest, 2013___________________ 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

           

       _______________________ 

       gépkocsi tulajdonos 

           

       _______________szig.sz. 

           

       _______________telefon.  

 

Tanú neve: ________________________ 

Címe:      ________________________ 

 

Tanú neve: ________________________ 

Címe:      ________________________ 

 


