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NYILATKOZAT 

 

Alulírott  ............................................. (születési hely, idő  ................................................................................. , 

anyja neve: ......................................................., lakcím:  .................................................................................. , 

személyigazolvány száma  ..............................., adóazonosító jele:………………… 

/székhely:……………………., cégjegyzékszám:……………………………, adószám: 

………………………………..,képviseli: ………………………………………….) – a továbbiakban: Engedmé-

nyező -, mint az  ............................................... forgalmi rendszámú  ...............................................................  

típusú,  ..............................................................alvázszámú és  ........................................................................  

motorszámú gépjármű tulajdonosa és/vagy  üzembentartója kijelentem, hogy a 

 ..........................................................................napján eltulajdonított gépjárműre  –  figyelemmel arra, hogy 

az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. a…………….azonosító számú Casco biztosítási szerződés 

alapján, a lopáskár biztosítási esemény címén járó teljes biztosítási szolgáltatási összeget  részemre megfi-

zette  -  nem tartok igényt a tulajdonjogomból eredő követelésemet az AEGON Magyarország Általános Biz-

tosító Zrt-re (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám 01-10-041365, adószám: 10389395-4-

44) – a továbbiakban: Engedményes vagy AEGON - engedményezem. 

 

A gépjárműnek a birtokomban lévő törzskönyvét, forgalmi engedélyét, valamint kulcsait a jelen 

nyilatkozatommal egyidejűleg az AEGON részére átadom. 

Fentiek értelmében amennyiben a gépjárművet a rendőrség a későbbiekben megtalálja, a megtalált és 

lefoglalt gépjármű tekintetében jelen nyilatkozatommal meghatalmazom az AEGON-t, hogy a gépjármű 

tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő átruházása érdekében, helyettem és nevemben teljes jogkörrel 

eljárjon, jognyilatkozatot tegyen. Egyúttal jelen nyilatkozatommal hozzájárulok, hogy a gépkocsi 

tulajdonjogának átruházása esetén az AEGON a vételárat a vevőtől átvegye, mert az az AEGON-t illeti meg 

a casco biztosítás alapján részemre teljesített szolgáltatási összegre tekintettel. 

 

 

http://www.aegon.hu/
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Az engedményezés tényét, tárgyát, megtörténtét az AEGON jelen okirattal jogosult igazolni a vevő 

(kötelezett) felé.  

Jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekre a Ptk.6:193-6:198.§-aiban foglaltak az irányadóak. 

  

Kelt,  ......................................................................................................................................................  

Engedményező részéről: 

  ______________________________   ______________________________  

 Tulajdonos Üzemben tartó 

 

Záradék: 

Alulírott AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., 

cégjegyzékszám: 01-10-041365, adószám: 10389395-4-44) mint jogosult, a fenti Nyilatkozatban foglaltakat 

tudomásul veszem és elfogadom. 

 

Kelt,  ......................................................................................................................................................  

Engedményes részéről: 

  ______________________________   ______________________________  

 

 

Tanú1: Tanú2: 

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

Lakcím: .........................................................................  Lakcím: ................................................................ 

Sz.ig.szám: ...................................................................  Sz.ig.szám: .......................................................... 

Aláírás: ..........................................................................  Aláírás: ................................................................ 
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