Engedményezési Szerződés

Név/Cégnév:…………………………………………………………………………………………….
Lakcím/székhely:………………………………………………………………………………………..
Személyi igazolvány száma/cégjegyzékszáma:…………………………………………………….
Adószám: ……………………………….. Engedményező: továbbiakban, mint Engedményező
másrészről:
Fáber Team Autójavító Kft.

63200171-11015046 Pannon Takarék Bank

1154. Budapest, Klapka György u. 15
cégjegyzékszáma:

01-09-735423

adószám: 13442862-2-42

Engedményes: továbbiakban, mint Engedményes között az alulírott helyen és napon az
alábbiak szerint:
1. Szerződő felek rögzítik, hogy az Engedményező tulajdonában/üzemeltetésében álló
…………….. frsz-ú, ……………………………………………………………….. alvázszámú,
…………………………………. típusú gépjármű………………. káresemény során megsérült.
A biztosított casco biztosítása a …………………………. Biztosítónál, /a továbbiakban:
Biztosító/ van, aki a casco szerződés alapján köteles a biztosított személy helyett helytállni.
2. Az Engedményező a balesetben sérült gépjármű kijavításával az Engedményest bízza
meg.
3. Az Engedményező a káresettel összefüggésben minden, a gépjárműben okozott kára
megtérítése iránt kártérítési igényt érvényesít a Biztosítóval szemben. Az Engedményező a
balesettel összefüggésben a gépjárműben okozott kár megtérítése iránti követelését, mely a
gépjármű káreseményével kapcsolatos összes helyreállítási díj ellenértéke az
Engedményesre ruházza át. Az engedményezés magában foglalja a kárral közvetlen és
közvetett kapcsolatban álló szolgáltatások ellenértéket is, mint a sérült gépjármű tárolási
díját, szállítási költséget, csere vagy bér gépkocsi biztosítása, illetőleg egyezségi
megállapodás megkötésének jogát is.
4. Az engedményezés kiterjed azon Biztosítóval szembeni követelésre is, amely a Biztosító
által gazdasági totálkárossá nyilvánított gépjárművel összefüggésben keletkezett.
5. Felek rögzítik, hogy Engedményes a jelen szerződés másolati példányának
megküldésével értesíti a Biztosítót az engedményezés tényéről és az engedményezett
követelésről. A Felek jelen szerződést egyben a Biztosítónak szóló értesítésnek tekintik. A
jelen szerződés Engedményes által történő megküldése az Engedményező Biztosító felé
történő felhívását is jelenti, mely szerint a teljesítési utasítása az, hogy közvetlenül az
Engedményesnek teljesítsen.
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6. A felek megállapodnak abban, hogy az átruházott követelésért az Engedményes
ellenértéket nem fizet.
7. Abban az esetben, ha a Biztosító az Engedményezőnek a balesetből származó kárigénye
megtérítését elutasítja, az Engedményest megilleti jelen engedményezési megállapodástól
elállás joga, mely esetben a felek kötelesek egymással elszámolni, Engedményező köteles
megfizetni az Engedményesnek a balesetben sérült gépjárművel kapcsolatban felmerült
valamennyi díját, költségét pl. elvégzett javítások, tárolási költség stb.
8. Abban az esetben, ha a Biztosító a gépjárműben okozott kárt csak részben téríti meg, az
Engedményező köteles az Engedményes részére megfizetni a kárnak a Biztosító által meg
nem térített részét.
9. Az Engedményező az Engedményest a szükséges tájékoztatással ellátta, és egyben
vállalja, hogy a követelés érvényesítéséhez szükséges esetleges további adatokat/okiratokat
a felmerüléskor haladéktalanul az Engedményes rendelkezésére bocsátja, amennyiben nem
akkor Engedményes a vállalt megbízás teljesítését felfüggeszti.
10. Az Engedményező szavatolja, hogy a jelen engedményezés tárgyát képező követelését
másra nem ruházta át.
Szerződő felek jelen megállapodást elolvasták, és azt, mint az akaratukkal mindenben
megegyezőt írták alá.

Budapest, 201…. év. …………. hó…. nap

……………………………………..
Engedményező

…………………………………
Engedményes

Név:……………………………………

Név: ……………………………………

Cím:……………………………………

Cím:…………………………………….

Sz.ig.sz:………………………………..

Sz.ig.sz:…………………………………
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