MEGHATALMAZÁS
Alulírott (1) ………………………………………………. gépjármű tulajdonos, üzembentartó meghatalmazom ………………………….
Javítót (2) (adószáma: ………………………pénzforgalmi számlaszáma: ...……………………………………………………………………...),
hogy a 20... …………… hó ……. napján a/az ..………………. forgalmi rendszámú (gép)járművel (a (gép)jármű) fajtája
……………………….., gyártmánya ……...………………………………….., típusa ………………………….. ,
alvázszáma…………………………….……) bekövetkezett kárügyben *
 az Allianz Hungária Zrt. biztosítónál eljárjon
 az Allianz Hungária Zrt. biztosítónál eljárjon, és a kártérítési összeget felvegye
 a kárszemlét és a pótszemlét elvégezze, az Allianz Hungária Zrt. biztosítónál eljárjon
 a kárszemlét és a pótszemlét elvégezze, az Allianz Hungária Zrt. biztosítónál eljárjon, és a kártérítési összeget
felvegye
 a pótszemlét elvégezze
Jelen meghatalmazás a kártérítési összeg tekintetében *





a javítási költség
a szállítási költség
a bérgépjármű költség
a tárolási költség

felvételére terjed ki.
Banki finanszírozó, ha a törzskönyv nem áll rendelkezésre………………………………………………………………………………...…(Bank)
Hozzájárulok továbbá, hogy ha a gépjárművön banki finanszírozás van, úgy a fent nevezett finanszírozó pénzintézetnél (Banknál)
a Meghatalmazott, a kifizetési engedély ügyintézésében a nevemben és helyettem eljárjon.
Kötelezem továbbá magamat arra, hogy az Allianz Hungária Zrt. által nem térített összegeket (jogalap hiánya miatt, önrész,
avulás, egyéb levonás) a Javító pénztárába befizetem.
Amennyiben a Javítótól kérem a kárszemlét, kijelentem, hogy jelen káreseménnyel kapcsolatosan még nem történt meg
járművem sérüléseinek a biztosító szakértője általi rögzítése.
Amennyiben nem a meghatalmazott javító javítja meg a járművemet a kárfelvétel alkalmával keletkezett dokumentumokat más
javító nem használhatja fel.
Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy a Magyarországon jelenleg érvényes jogszabályok szerint ÁFA
visszatérítésre, az itt rögzített gépjárművel kapcsolatban: *
 jogosult vagyok 100%-ban
 jogosult vagyok 50%-ban
 nem vagyok jogosult
 aránylagosan vagyok jogosult
%-ban
Tudomásul veszem, hogy a kárral kapcsolatos információkat a gépjárművem javításával megbízott javítóegységtől kapom, a
biztosító pedig e meghatalmazás alapján jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségét a meghatalmazott felé is teljesítheti,
kivéve, ha a kárigényem totálkárként kerül rendezésre.
Büntető- és polgárjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen meghatalmazás aláírására jogosult vagyok.
Kelt: …………………………………………………
Meghatalmazó aláírása és adatai (1)
………………………………….
aláírása /cégszerű aláírása

Magánszemély esetén:
Anyja neve.: …………………………………………………..
Szem. ig. sz.: …………………………………………….…...

Meghatalmazott aláírása és adatai (2)
………………………………….
aláírása /cégszerű aláírása

Magánszemély esetén:
Anyja neve.: …………………………………………………..
Szem.ig. sz.: ………………………………………………….

Tanúk aláírása és adatai
………………………………….
1. tanú aláírása

Állandó lakcíme: ………………………………………….….
Szem. ig. sz.: ………………………………………………….

………………………………….
2. tanú aláírása

Állandó lakcíme: …………………………………………….
Szem. ig. sz.: ……………………………………………..…..

* a megfelelő helyre tegyen egy X-et

