
Meghatalmazással vegyes engedményezési szerződés  

amely létrejött egyrészről …………………………………………………………………… mint Engedményező, 

másrészről az  Interat Kft Kft./2092.Budakeszi Budaörsi Köz 2/  mint Engedményes között az alulírott napon és 

helyen az alábbi feltételekkel: 

Előzmények: felek rögzítik, hogy Engedményező 20… … hó … napján …………………helyen a ………….. 

frsz-ú……………..………gyártmányú………….…………típusú,…….………….forgalmi engedély számú …….. 

fajtájú………………………………………….. alvázszámú gépjárművel balesetet szenvedett. A baleset 

……………………..rendszámú jármű hibájából következett be. 

1.) Engedményező jelen szerződés aláírásával meghatalmazza az Engedményest, hogy a fenti káreseménnyel 

kapcsolatosan a ……………………………… biztosító társaságnál (a továbbiakban: biztosító) képviseletében 

(mely biztosító társaságnál gépjármű felelősségbiztosítást / CASCO-t kötött) teljes jogkörrel eljárjon, a 

kárügyintézést nevében és képviseletében lefolytassa, ezzel kapcsolatban bármely okiratot aláírjon, szerződést 

megkössön, jognyilatkozatot tegyen.  

2.) Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződés alapján Engedményező a részére a biztosító társaság 

által kifizetendő biztosítási díjat az Engedményesre engedményezi, mely alapján az engedményes jogosult a teljes 

biztosítási összeget az Engedményező nevében a biztosítótól követelni.  

3.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Engedményező az 1./ pontban rögzített jogosultságból származó 

fizetési igényét a jelen szerződéssel az Engedményesre engedményezi. Erre tekintettel a jelen szerződés alapján a 

biztosító az Engedményes által a külön szerződés alapján az Engedményező részére elvégzett javítási, karbantartási 

munkálatok elvégzésének ellenértékét közvetlenül a biztosítótól követelheti, illetve biztosító ezen javítási, 

karbantartási számlák biztosítási díjszabásban meghatározott ellenértékét kizárólag az Engedményes részére 

fizetheti meg.   

Felek rögzítik, hogy az Engedményező a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a 

fenti káreseménnyel kapcsolatos költségek az Engedményes részére nem térülnek meg, úgy azokat az 

Engedményes részére megfizeti annak felszólításától számított 8 napon belül. 

Amennyiben a gépjárművön elidegenítési korlátozás van, és a hitelintézet a meghatalmazó az Engedményező 

hibájából nem adja ki a kárrendezés és a pénzfelvétel céljára szolgáló meghatalmazást, úgy a javítási költség 

biztosító által térülő részét is a meghatalmazó Engedményező vállalja át. 

Számla  szám : 11742348-20007724 

4.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen engedményezés kiterjed az esetlegesen felmerülő kamatokra 

is. 

5.) A jelen engedményezésről a biztosító értesítése az Engedményes kötelezettsége. Az értesítés és tudomásulvétel 

alapján a biztosító csak az Engedményesnek teljesítheti a biztosítási összeg és esetleges járulékai megfizetését. 

6.) A jelen engedményezéssel az Engedményes a régi jogosult, vagyis az Engedményező helyébe lép, átszállnak rá 

a követeléssel kapcsolatosan keletkezett szerződést biztosító mellékkötelezettségek is ( zálogjog, kezesség).   

Engedményező kijelenti, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a káreseménnyel kapcsolatos gépjárművel 

kapcsolatban ÁFA-visszatérítésre jogosult / nem jogosult. 

Engedményező kijelenti, hogy a káreseménnyel érintett gépjárművön elidegenítési korlátozás nincs / van: 

……………..………………… Bank Zrt-nél. 

Szerződő Felek a jelen szerződést – elolvasás és értelmezés után – mint az akaratukkal mindenben egyezőt, 

jóváhagyólag és saját kezűleg cégszerűen írták alá. 

Budapest, 2017…. ……………… hó ……. napján 

 

………………………………………………                                             ……………………………………………

 Engedményező                                                                                         Engedményes 

Tanúk: 



 


