
 

MEGHATALMAZÁS  
 

 
Alulírott …………………………………………………………………………… gépjármű tulajdonos 

meghatalmazom  a    Petrányi  Autó Kft-t (1112 Budapest,   Budaörsi  út  179.,   adószám:  10491551-2-44  

bankszámla szám: Unicredit Bank 10900035-00000002-96450008), hogy a 20… ….………………….. –n,      

a …………………… forgalmi rendszámú gépjárművel (a gépjármű gyártmány/típusa 

……………………………………, alvázszáma: ……………………………………….) bekövetkezett 

kárügyben: 

 

 az illetékes biztosító társaságnál eljárjon, ( kárbejelentés, ügyintézés *) 

 kárfelvételt végezzen 

 pótszemlét végezzen 

 az illetékes biztosító társaság által meghatározott javítási költséget számla alapján helyettem felvegye 

 

Kijelentem, hogy a hatályos jogszabályok értelmében ezen gépjármű kárügyével kapcsolatosan 

ÁFA visszaigénylésre jogosult vagyok 

   igen      igen 50%-ban   nem 

A gépjárművön elidegenítési tilalom, banki hitel, lízing, tartósbérlet 

                           van                                nincs 

 

Bank, lízingcég neve: ……………………………………………………………….. 

 
A meghatalmazás csak az Ön által a fentiekben megjelölt tevékenységi körökre vonatkozik. 

*Azonban nem terjed ki a hatósági ügyintézésre, például: rendszámpótlás vagy csere, szélvédő regisztrációs matricapótlás 

vagy csere, forgalmi engedélypótlás, stb.(a felsorolás nem kizárólagos), illetve a szállítási költség és az esetlegesen 

igénybevett bérautó költségeinek illetékes biztosítótársaság irányába történő rendezésére. 

Tudomásul veszem, hogy a kárral kapcsolatos információkat a gépjárművem javításával megbízott javítóegységtől 

kapom, kivételt képez ez alól, ha kárigényem totálkárként kerülne rendezésre. 

Totálkár esetén a kárfelvételt követően további tájékoztatást a biztosítótársaságtól kap. 

Alulírott megrendelő elfogadom, és tudomásul veszem, hogy amennyiben biztosítós kárügy esetén a Biztosítótársaság 

nem vállal fizetési kötelezettséget a fent megrendelt javításra, abban az esetben a Petrányi-Autó Kft részére a javítás 

költséget a gépkocsi átvételével egy időben megtérítem. 

Büntető és polgárjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti meghatalmazás kiadására jogosult vagyok. 

 

Meghatalmazó (céges) aláírása és adatai (1) 

 

 

………………………………….  Anyja neve: .……………………………………. 

           PH helye, aláírás   Szem.ig.sz.: ….…………………………………. 

                                    (útl. szám) 

      Áll. lakcím: …..………………………………… 

 

Meghatalmazott céges aláírása és adatai ( 2 ) 

 

 

………………………………….  Adóig. szám: 10491551-2-44 

           Petrányi-Autó Kft.   Banksz. szám.: Unicredit Bank   

                                                                                                        10900035-00000002-96450008 

Tanúk aláírása és adatai 

 

 

………………………………….  Áll lakcím: …..…………………………………. 

           1. tanú aláírása    Szem.ig.sz.: …..………………………………… 

      Anyja neve: …..………………………………… 

 

………………………………….  Áll lakcím: …..…………………………………. 

           2. tanú aláírása    Szem.ig.sz.: …..………………………………… 

      Anyja neve: …...………………………………… 

 

Kelt : …………………………… 


