
 

 

Engedményezési nyilatkozat  
 
Alulírott  
Név: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Születési hely, idő: ………………………………………………………………………………………... 

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

Lakcíme: …………………………………………………………………………………………………… 

Kijelentem,  hogy a ………………………….. forgalmi rendszámú ……………………………………… 

alvázszámú …………………………………...típusú gépjárművel javításából eredő és a ………………… 

biztosító társaságnál …………………………..kárdátumon fennálló biztosítási követelésemet az Autócentrum 
Szabó Kft-re Adószám: 10923153-2-44 Cégjegyzék szám: 01-09-686685 ( Telephelyek: 2030. Érd, Kis-Duna 
utca 9, 2451 Ercsi Rákóczi út 25., 8000 Székesfehérvár Szent Flórián krt. 7.  ,központi tel: 06-23/521-310, fax: 
06-23/521-319, bankszámlaszám: 10300002-10487016-49020015) engedményezem. Ezt a meghatalmazást az 
Autócentrum Szabó Kft. engedélyével vonhatom vissza. Egyúttal fenti kárügyben minden korábban adott 
meghatalmazásom visszavonom. 
Jelen engedményezés a kártérítési összeg tekintetében : (kérem, a megfelelő helyre tegyen egy X-et) 
 

Javítási költség               
Szállítási költség             
Bérgépjármű költség      

összeg felvételére terjed ki.  
A Polgári törvénykönv 328 § (1) az első bekezdésen alapuló engedményezésről a (3) bekezdésben foglalt kötelezettség 
alapján a felek jelen megállapodás egy példányával értesítik a kötelezett biztosító társaságot , egyben felhívják a 
biztosító társaság figyelmét a (4) bekezdésben előírt törvényi kötelezettségre. Jelen engedményezési megállapodást a 
felek bizonyító magánokiratba foglalták, tanuk előtt jóváhagyólag aláírták. Amennyiben a Javítótól kérem a 
kárszemlét, kijelentem, hogy jelen káreseménnyel kapcsolatosan még nem történt meg járművem sérüléseinek a 
biztosító szakértője általi rögzítése. Tudomásul veszem, hogy  a kárral kapcsolatos információkat a gépjárművem 
javításával megbízott javítóegységtől kapom, a biztosító pedig e engedményezés alapján jogszabályban előírt 
tájékoztatási kötelezettségét az engedményezett felé is teljesíti, kivéve,ha a kárigényem totálkárként kerül rendezésre. 
Hozzájárulok ahhoz , hogy az engedményes teljes számlakövetelését érvényesíthesse a biztosító társasággal szemben. 
Lízingelt vagy részletre vásárolt jármű esetében segítséget nyújtok a biztosítási meghatalmazás beszerzésében, 
valamint vállalom, ha az adott bank ezt megtagadja, a javítási számlát teljes összegében megtérítem. 
 
Kelt: ……………………………………… 
 
Engedményező aláírása és adatai                                      magánszemély esetén: 
 

                            anyja neve: …………………………………………. 
 

……………………………………………..                        Szem. ig. száma: ……………………………............ 
 Aláírása, cégszerű aláírása cég esetében                         
 
Engedményes aláírása és adatai 
 

         Autócentrum Szabó Kft. 
…………………………………………….                         2030. Érd, Kis-Duna utca 9. 
        Cégszerű aláírása                                                          Adószám: 10923153-2-44 
                                                                                              MKB Bank: 10300002-10487016-49020015 
                                                                                              

                    1. Tanú aláírása és adatai :                                         2. Tanú aláírása és adatai :  
 
Név: ………………………………………                         Név: ……………………………………………. 

Lakcím:…………………………………..                           Lakcím: ……………………………………….. 

Igazolvány szám: ………………………..                           Igazolvány szám: ………………………………          


