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A BIZTOSÍTÓ ÁLTAL ELFOGADOTT MEGHATALMAZÁSOKKAL
KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK
} Csak írásbeli meghatalmazást fogadunk el.
} A meghatalmazás tartalmából ki kell derülnie, mely biztosítási szerződésre és pontosan mire vonatkozik annak tartalma.
} A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó és a meghatalmazott személyes adatait (név, születési név, anyja neve, születési idő, születési hely, lakcímkártyában rögzített cím).
} A meghatalmazó személynek aláírásával kell hitelesítenie a dokumentumot.
} A meghatalmazás akkor fogadható el, ha azt a magánszemély saját kezűleg írta és
aláírta, vagy a nem saját kezűleg írt meghatalmazáson a meghatalmazó aláírása és
két tanú minimálisan két személyes adata és aláírása is szerepel.
} A meghatalmazást dátummal kell ellátni.
Speciális meghatalmazások:
 vak, írásképtelen, írástudatlan személyek esetében speciális kiegészítések szüksé}A
gesek a meghatalmazás elfogadhatóságához.
 H
 a az okiratot az aláírója nem tudja elolvasni (vak, súlyos látássérült, egyéb egészségügyi problémája van, vagy írástudatlan), abban az esetben csak akkor jön létre
teljes bizonyító erejű magánokirati forma, ha magából az okiratból kitűnik, hogy
annak tartalmát a tanúk egyike az okirat aláírójának megmagyarázta, és ezt a rajta
szereplő tanúk tanúsítják.
 A
 zokban az esetekben, melyekben a meghatalmazó a meghatalmazást saját kezűleg aláírni képtelen, de elolvasni képes, a teljes bizonyító erejű magánokirati forma
abban az esetben jön létre, ha magából az okiratból kitűnik, hogy a meghatalmazó
aláírásának elhelyezésére kijelölt helyen szereplő kézjegyet a meghatalmazó a
sajátjának ismeri el, és ezt az iraton szereplő tanúk külön tanúsítják.
Fentiekkel kapcsolatban további tájékoztatást telefonos elérhetőségeinken kaphat, illetve postai értékesítőink személyesen tudnak segítséget nyújtani a rendelkezésükre álló
formanyomtatvány kitöltésében.
 képviselet sajátos esetei:
}A
 A
 kiskorú személyek helyett és nevében szüleik, mint törvényes képviselőjük,
illetve a gyámhatóság által kijelölt gyám jogosult eljárni; ezt a minőségét jogerős
bírósági vagy hatósági határozattal kell igazolni.
 felnőtt korú, de ügyei vitelében akadályozott személy helyett a bíróság vagy
 A
hatóság által kijelölt gondnok jár el; ezt a minőségét jogerős bírósági vagy hatósági
határozattal kell igazolni.
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