ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS
1. SZERZŐDŐ FELEK:
Név:

Anyja neve:

Lakcím:
Székhely:

Cégnév:

mint engedményező (a továbbiakban: Engedményező), másrészről a Kárfelvétel.com Kft Korlátolt felelősségű
társaság (székhely: 2143 Kistarcsa, Móra Ferenc u. 42.; Cg. 13-09-190331), mint engedményes
(a továbbiakban: Engedményes)

2. ENGEDMÉNYEZÉSI MEGÁLLAPODÁS:
1.

A(z)

forgalmi rendszámú,
típusú gépkocsi,

a(z)

alvázszámú
dátumú kárügyében

biztosító, ill...........................bank kártérítési igény kielégítésére kötelezett

2.

Jelen szerződés aláírásával az Engedményező az Engedményesre engedményezi az előző pontban
meghatározott követelését.

3.

Az engedményezés ellenérték fejében történik. Az engedményezés ellenértéke megegyezik a fenti követelés
összegével. Az Engedményes az ellenértéket természetben fizeti meg az Engedményezőnek, azaz a fenti
gépjármú, fenti kárügyéből fakadóan szükségessé váló javítást ő végzi el - a követelés összegének
erejéig - saját költségén.

4.

A felek megállapodása szerint a jelen engedményezési szerződés alapján az Engedményes az Engedményező
helyébe lép és átszállnak rá az Engedményező jogai.

5.

A felek rögzítik, hogy az Engedményező az Engedményessel szemben a kötelezett szolgáltatásáért
az engedményezés fejében kapott ellenérték erejéig - kezesként felel.

6.

Az Engedményes vállalja a kötelezett engedményezésről történő értesítését, a kötelezett az értesítés után
csak az új jogosultnak, azaz az Engedményesnek teljesíthet.

7.

A jelen szerződés az aláírásával egyidejűleg hatályba lép.

8.

Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar
Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) – különösen annak az engedményezésre
vonatkozó szabályait tekintik irányadónak.

9.

Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy az e szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban
közösmegegyezéssel kívánják rendezni, amennyiben ez bármely okból nem sikerül, csak ebben az esetben
fordulnak bírósághoz.

10. A Szerződő felek a jelen szerződést − elolvasás és értelmezés után − mint a szerződéses akaratukkal mindenben
egyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.
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11. Hozzájárulok továbbá, hogy amennyiben a gépjárművön banki finanszírozás van, úgy a finanszírozó
pénzintézetnél (Banknál) a Engedményes, a kifizetési engedély ügyintézésében a nevemben és helyettem,
teljes jogkörben eljárjon.
12. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a gépjárművön elidegenítési tilalom van, és a bank, vagy pénzintézet
bármely okból megtagadja a kifizetési engedély kiadását, vagy mint ügyfélnek felróható egyéb hibából,
mulasztásból eredően, a Biztosító részben, vagy egészben nem egyenlíti ki a javítási számlát, úgy ezt
az összeget köteles vagyok az Engedményes részére haladéktalanul megtéríteni.
13. Büntetőjogi felellőségem tudatában kijelentem, hogy a Magyarországon jelenleg érvényes jogszabályok
szerint ÁFA visszatérítésre ezen gépjárművel kapcsolatban:
Jogusult vagyok

Nem vagyok

14. Az engedményezési szerződés visszavonása esetén 20.000. Ft+ Áfa munkadíjat számolunk fel.

Dátum: Kistarcsa, ..................................................

- Engedményező
Képviseletben -

Kárfelvétel.com Kft.- Engedményes
képviseletben: Horváth Zoltán

TANÚK:

Név:.............................................................

Név:.............................................................

Szem.Ig.szám:............................................

Szem.Ig.szám:............................................
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