
Nyilatkozat 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Kérjük, szíveskedjék nyilatkozni az alábbi kérdésekre, melyek a kárrendezéshez elengedhetetlenül 
szükségesek:  

1. Károsult neve (gazdálkodó szerv megnevezése) : …………………………………………………………

2. Leánykori neve: …………………………………………………………………………………………….

3. Állandó lakhelye: …………………………………………………………………………………………..

4. Személyi igazolvány szám: ………………………………….  5. Adószám: ……………………………...

6. Kárszám vagy baleset napja : ………………………………………………………………………………

7. Jelen káreseményt melyik biztosító rendezi: ………………………………………………………………

8. Telefonszám napközben: …………………………………………………………………………………..

I. Áfa nyilatkozat 
Alulírott kijelentem, hogy a hatályos jogszabályok értelmében gépkocsi javításával kapcsolatosan ÁFA 
visszaigénylésre  

1. jogosult vagyok 

2. nem vagyok jogosult 

3. jogosult vagyok 50%-ig 

Amennyiben az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. Törvény értelmében nem folytat olyan 
tevékenységet, melynek alapján az Adóhatóságnál be kell jelentkeznie, s így adószámmal nem rendelkezik, 
a következı sorba kérjük beírni , hogy „adószámmal nem rendelkezem” . 

……………………………………………………… 
 …………………………………………. 
      aláírás, cégszerő aláírás, bélyegzı 

II. Tulajdonjogi nyilatkozat
Alulírott kijelentem, hogy a károsult gépjármő 

  a saját tulajdonom, azt hitel, lízing illetve tartós bérlet nem terheli 

  ……………………………………………. által finanszírozott . 

 ………………………………………… 
      aláírás, cégszerő aláírás, bélyegzı  

Kelt.: Budapest, ………………………………………… 

Lengyel  Car  Impex   Kft 
1239 Budapest Dél utca 2. 
Tel.:     06 70 502 5006

                      061 421 5005



Ügyfél nyilatkozat 

Alulírott büntetıjogi felelısségem tudatában visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a tulajdonomban lévı 
Lengyel Car Impex Kft-hez leadott ……………………… frsz-ú gépkocsi javításának megrendelése után a 
javítási számlájában megállapított összeget, ha a kárbejelentésem alapján a javítási számla szerinti összeget 
a biztosító a biztosítás alapján fedezeti, vagy jogalapi hiányosságok, illetve kármegosztás miatt vagy egyéb 
okból nem téríti meg, akkor a kijavított gépkocsi átvételekor a számlát készpénzzel egyenlítem ki. 
Tudomásul veszem , hogy a gépkocsit készre jelentéskor át kell vennem, ennek elmulasztása esetén a 
nyolcadik naptól kezdıdıen tárolási díjat kell fizetnem. Ez minden megkezdett nap után 2.500 Ft+ÁFA/
nap , azaz bruttó 3.175 Ft. 

 …………………………………… 
 aláírás, cégszerő aláírás, bélyegzı 

I. Fizetési kötelezettség  
Amennyiben fizetési kötelezettségemnek a számlán feltüntetett fizetési határidın belül nem teszek eleget, 
úgy tudomásul veszem, hogy az Lengyel Car Impex Kft. a késedelem idejére 10% késedelmi pótlékot 
számít fel. 

 …………………………………… 
 aláírás, cégszerő aláírás, bélyegzı 

II. Fizetési kötelezettség
Alulírott tudomásul veszem, hogy abban az esetben, ha a Biztosítónál történı közvetlen ügyintézés 
következtében a Biztosító a Lengyel Car Impex Kft. által kiállított számlát, az ügyfelet terhelı levonásokat 
követıen nem teljes egészében egyenlíti ki ( pl.  avulás, nem biztosított egységek, extrák) , akkor köteles 
vagyok a különbözet megfizetésére.  

 …………………………………… 
   aláírás, cégszerő aláírás, bélyegzı 

III. Fizetési kötelezettség
Alulírott tudomásul veszem, hogy abban az esetben , ha a gépkocsi javítását nem rendelem meg, de 
elvégezték a kárfelvételt , és a biztosítós ügyintézést, vagy a gépkocsi totálkáros, köteles vagyok kifizetni az 
elvégzett szolgáltatás és ügyintézési díj költségét , melynek összege 20.000 Ft+ ÁFA, azaz Bruttó 25.400 Ft. 

 ……………………………………… 
 aláírás, cégszerő aláírás, bélyegzı 

Kelt.: Budapest, ………………………………………… 




