Di-Fer Kft.
MEGHATALMAZÁS ÉS MEGBÍZÁS

DI-FER –7-24

1. Alulírott : ………………………………………………………............................................................................
Lakcím: ………………………………………...........................................................................................
Szem.ig.szám: ………………………………………..
gépjármű tulajdonos (üzembentartó) (továbbiakban: MEGHATALMAZÓ) meghatalmazom a
DI-FER Kft-t (Székhely: 2030 Érd, Fazekas dűlő., adószám: 10260339-2-13, ) továbbiakban:
MEGHATALMAZOTT),
hogy a ………………………év………………..hó…………napján történt közlekedési baleset kárügyében helyettem
és nevemben…………………………….Biztosító Társaságnál (továbbiakban Biztosító Társaság) és a
gépjárművet finanszírozó …………………………….….. Bank Rt-nél eljárjon és teljes jogkörrel képviseljen.
2. A sérült gépjármű adatai:

Frsz:……………………………………….….
Gépkocsi típusa:…………………………
Alvázszám:…………………………………

3. Jelen meghatalmazás MEGHATALMAZOTTAT a káresettel kapcsolatosan a kárbejelentésre,
kárügyintézésre, a gépjárművel kapcsolatos peren kívüli tárgyalásokra, valamint egyezségkötésre és
a kártérítési vagy a biztosítási összeg és járulékai felvételére jogosítja fel. A meghatalmazás továbbá
kiterjed kifejezetten a totálkár és egyéb esetekben történő egyezségkötésre és a kártérítési és
biztosítási összeg felvételére.
A kifizetésre kerülő kártérítési és biztosítási összeg teljesítése körében úgy nyilatkozom, hogy azok
térítését kizárólagosan a Meghatalmazott Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-0016504300100008 számú bankszámlaszámára kérem.
4. MEGHATALMAZOTT tudomásul veszem, hogy amennyiben a Biztosító Társaság a jogalap hiányára
való hivatkozással nem térít, úgy a jelen meghatalmazás érvényét veszti, de a javításra vonatkozó
megbízás nem, amennyiben akár részleges javítás már történt. A MEGHATALMAZÓ a javítás költségeit
8 napon belül megfizeti a MEGHATALMAZOTT vállalkozónak, ha a biztosító nem teljesít, vagy ha a
Biztosító Társaság a kárfelvételnél jelzett, előre ismert levonásokon (áfa, önrész, avulás, egyéb
levonás)felül további levonásokat eszközöl (pl.:kármegosztás).
5. Jelen szerződés aláírásával MEGHATALMAZÓ megbízza MEGHATALMAZOTT-at a 2. pont
szerinti gépjármű teljes körű javításával.
6. MEGHATALMAZOTT jogosult az 1. pontban leírt káreseménnyel kapcsolatos mindennemű szállítási,
raktározási és őrzési költségek felvételére a kártérítést nyújtó Biztosító Társaság részéről. Továbbá
MEGHATALMAZÓ a Biztosító Társaság teljesítése esetén minden, a késedelmi kamatot és az egyéb
járulékokat, bérautó költséget MEGHATALMAZOTT-ra engedményezi, mint biztos követelést.
Érd, ………. év ……………. hónap ……. nap

_____________________
Meghatalmazó
Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1:
Név:………………………………..…
Lakcím:………………………….…..
Szem.ig.szám:……………………
Di-Fer Kft.
2030 Érd, 6-os Főút 22 km
Telefon: 23/365-407; 368-816
Telefax: 23/365-407
www.di-fer.hu

_____________________
Meghatalmazott
DI-FER Kft.
Tanú 2:
Név:……………………………….....
Lakcím:………………….…………..
Szem.ig.szám:……………………

