I.
KÁROSULT/BIZTOSÍTOTT NEVE:

KÁRRENDEZÉSI NYILATKOZAT

Természetes személy
………………………………………………………………………………………………………
Születési neve:
………………………………………………………………………………………………………
Anyja neve:
………………………………………………………………………………………………………
Születési helye és ideje:
………………………………………………………………………………………………………
Lakcíme:
………………………………………………………………………………………………………
Jogi személy/Gazdasági társaság
Cégjegyzékszáma:
…………………………………………………………………………………………
Székhelye:
…………………………………………………………………………………………
Adószáma:
…………………………………………………………………………………………
Vezető tisztségviselője/meghatalmazottja:
…………………………………………………………………………………………
Telefonszáma:
………………………………………………………………………………………
E-mail címe:
………………………………………………………………………………………

II.
GÉPJÁRMŰ TÍPUSA: …………………………………………………………………………………………………
GÉPJÁRMŰ RENDSZÁMA: ……………………………………………………………………………………………
III.
A KÁROSULT KÖTELEZŐ FELELŐSSÉG/CASCO BIZTOSÍTÓJA: ……………………………………………………
NYILATKOZATOK
1.
Abban az esetben, ha a Biztosító a kárügyben vizsgálatot rendel el, kéri-e vizsgálat megtörténtéig a Gépjármű javítását, vállalva ezzel a
számla végösszegének teljes megtérítését:
Kérem:
Nem kérem:
2.
Alulírott, felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy ha a tulajdonomban/üzemeltetésemben lévő, a GABLINI Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhelye: 1141 Budapest, Nótárius u. 5-7.; cégjegyzékszáma: 01-09-563276; a
továbbiakban: GABLINI Kft.) javításra leadott gépkocsi javításának megrendelése után a javítási számlában megállapított összeget a
Biztosító fedezeti vagy jogalapi hiányosságok, esetleg kármegosztás, illetve egyéb okból nem vagy csak részben téríti meg, akkor a javítási
számlát – figyelemmel a Biztosító által nem térített részekre – a Biztosító vagy a GABLINI Kft. felhívását követő 8 (nyolc) napon belül,
akár a kijavított Gépkocsi átvételét követően is köteles vagyok kiegyenlíteni.
Alulírott tudomásul veszem, hogy a Biztosító az önrészt (casco-s kár esetén), az avulást és – nyilatkozattól függően – az ÁFA
összegét minden esetben a tulajdonosra terheli, és ezen összeget a GABLINI Kft.-nek köteles vagyok megfizetni a Gépjármű átvételéig.
Alulírott, felelősségem teljes tudatában kijelentem, illetőleg tudomásul veszem, hogy a kárrendezés folyamatának megfelelően, az
általam adott meghatalmazás alapján a GABLINI Kft. az alkatrészt a káreseményem mielőbbi lezárása érdekében a jogalap igazolása után
megrendeli. Tudomásul veszem, hogy a megrendelés leadását követően a megrendelés tartalmát nem módosíthatom, illetve nem
vonhatom azt vissza. Amennyiben a javítástól ennek ellenére elállok vagy a megrendelést a teljesítés megkezdését követően bármilyen
okból visszavonom, úgy köteles vagyok megtéríteni a GABLINI Kft.-nek a káreseményemhez kapcsolódóan megrendelt alkatrész
vételárát és a részére okozott kárt.
Alulírott tudomásul veszem, hogy a Gépkocsit a készrejelentéskor, de legkésőbb az azt követő 8 (nyolc) napon belül át kell vennem,
ennek elmulasztása esetén a 9. (kilencedik) naptól kezdődően az elszállítás napjáig tárolási díjat kell fizetnem, melynek mértéke minden
megkezdett nap után 2.500,- Ft + ÁFA.
3.
Alulírott nyilatkozom, hogy az Áfa tv. 125. §-a értelmében a Gépkocsi javításával kapcsolatos Áfa 100%-ának visszaigénylésre jogosult
vagyok.
Igen:
Nem:
Alulírott nyilatkozom, hogy az Áfa tv. 2013. január 1. napjától hatályba lépett 124. § (4) bekezdése értelmében a tulajdonomban lévő
Gépkocsi javításával kapcsolatban a kiállított javítási számla Áfa tartalmának 50%-a visszaigénylésre jogosult vagyok.
Igen:

Nem:

4. A költség várható fizetési módja:
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Készpénz

KÁRRENDEZÉSI NYILATKOZAT

Bankkártya

Átutalás

5.
Alulírott hozzájárulok, hogy jelen nyilatkozatban megadott adataimat a GABLINI Kft. a kárrendezési eljárás során, annak befejezéséig,
azzal összefüggésben a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásainak megfelelően kezelje, rögzítse, tárolja, a számlázáshoz,
dokumentáláshoz felhasználja.
TÁJÉKOZTATÁS
Amennyiben gépjárműn elidegenítési és/vagy terhelési tilalom áll fenn, a GABLINI Kft. – az Ön meghatalmazása alapján – vállalja a
finanszírozó/pénzügyi vállalkozás engedélyének beszerzését a kárügyintézés rendezéséhez. Amennyiben az engedély beszerzése a
finanszírozó vállalkozás elzárkózása következtében – a GABLINI Kft. hibáján kívül - a Gépkocsi átadásának határnapjáig meghiúsul, úgy
annak beszerzése Önre hárul, melyről Önt a GABLINI Kft. írásban vagy telefonon előzetesen értesíti. Amennyiben a Gépkocsi
átadásának határnapjáig a kár kifizetéshez – a kárrendezési folyamatnak megfelelően – bármilyen dokumentum hiányzik, a GABLINI
Kft. Önt előzetesen írásban vagy telefonon tájékoztatja. A szükséges dokumentumok listája jelen nyilatkozat mellékletét képezi.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Gépjárművet és az ahhoz kapcsolódó okiratokat a javítási számla kiegyenlítése után áll
módunkban kiadni. A GABLINI Kft.-t a vállalkozói díj és a költségek biztosítására a Gépjárművön törvényes zálogjog illeti
meg, így azt a számla teljes kiegyenlítéséig visszatarthatja.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a Gépjármű tulajdonosa nem magánszemély, jelen kárrendezési nyilatkozat és a
meghatalmazás cégszerű aláírással és az aláíró aláírási címpéldányával/meghatalmazásával együtt érvényes.
A fentieket tudomásul vettem:
…………………………………………………
KÁROSULT
Aláírás, cégszerű aláírás, bélyegző
Kelt: …………………………., …………… év …………….. hónap ………….. nap
Előttünk mint tanúk előtt:
1.) ……………………………………….…. (név)

2.) ……………………………………….…. (név)

……………………………………….…. (lakcím)

……………………………………….…. (lakcím)

……………………………………….…. (szig.szám)

……………………………………….…. (szig.szám)

……………………………………….…. (aláírás)

……………………………………….…. (aláírás)
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