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N y i l a t k o z a t  
Karambolos, sérült gépkocsi biztosítók által felvett javításához 

Kérjük, hogy az eldöntendı kérdéseknél a megfelelı választ az elıtte lévı négyzetben pipával jelezze. 
 
 
F. rendszám: ……………… Típus: ………………..…Káresemény dátuma: ………………… 
 
Alulírott büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, illetve tudomásul veszem az alábbiakat: 
 

• KRESZ 4§ 1. Bekezdés C. vezetési képességemre hátrányosan ható szer befolyása alatt 
nem álltam. 

• Rendıri intézkedés:   nem volt    volt 

• Szondát:     nem alkalmaztak   alkalmaztak 

• Vérvétel:      nem volt    volt……………….% 
 

• A gépkocsi sebessége az ütközéskor: ……………….km/h volt. 
 

• Az ÁFÁ-ról szóló 1987. évi V. törvény értelmében ÁFA visszatérítésre: 

 Nem vagyok jogosult  Jogosult vagyok: ……………………..adószám 

Ha ÁFA-körbe tartozik, az ÁFÁ-t az ügyfél készpénzben fizeti. 
• A gépjármővet terheli-e banki vagy lízingelı cég általi finanszírozás:  

 Nem              Igen ………………………………………….javára fenntartva.  

  
Amennyiben a részletfizetés tekintetében elmaradással rendelkezik, a cég nem adja meghatalmazását a 
kárösszeg felvételéhez. Ebben az esetben a javítás teljes összegét az ügyfélnek kell fizetni a gépkocsi 
átvételekor. 1999 után forgalomba helyezett gépkocsiknál a törzskönyvmásolat átadása feltétele a javítási 
költség biztosítóval történı rendeztetéséhez. Ennek hiányában számlánk összegét az ügyfél fizeti 
gépkocsijának átvételekor. 
 

• Jogi személy tulajdonában lévı gépkocsi esetében: aláírási címpéldány másolat, eredeti 
meghatalmazás, bélyegzı is kell.  

• A jogalap rendezetlensége esetén a megrendelı a gépkocsi elkészülésekor készpénzben 
fizeti a javítás teljes összegét. 

• Ha a biztosító avulást állapít meg, ennek összege az ügyfelet terheli. 
• Cascós kárrendezés esetén a vállalt önrészt az ügyfél fizeti. 
• Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben a biztosító a gépkocsi javításának 

megkezdését követıen változtatásokkal él a kár rendezésével kapcsolatosan, annak 
teljesítéssel ellentételezett költségét ügyfelünkre terheljük.  

• A kárügyintézésre és a gépkocsi javítására történı meghatalmazás aláírását követıen, ha 
az ügyfél vissza kívánja vonni megbízását, köteles az addig felmerült költségeket 
megtéríteni, különös tekintettel a már megrendelt alkatrészek árára. 

• Ha a biztosító a javítást nem engedélyezi, akkor az ügyfél köteles gépkocsiját az errıl való 
írásos értesítést követı 2 héten belül telephelyünkrıl elszállíttatni, ennek leteltét követıen a 
tárolásért napi bruttó 3000 forintot fizetni.   

 
Fentiek elfogadásával ezúton megrendelem a szükséges alkatrészeket és a javítást. Vállalom, 
hogy az alkatrészek beérkezésétıl számított három héten belül lehetıvé teszem a javítás 
megkezdését; ellenkezı esetben a megrendelt alkatrészek árát tartalmazó Di-Fer Kft. által 
kiállított számlát a feltüntetett fizetési határidın belül megtérítem.   
 
Érd, ……….év………….…………hó………nap  
  

 
……………………………   ……………………………….. 
     vezetı aláírása    tulajdonos cégszerő aláírása 


