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Kártérítő lap 

Tárgy: FELSZÓLÍTÁS KÁR MEGTÉRÍTÉSÉRE     Kelt: ....................…….……., 20…….…év ……..hó……nap 

Feladó neve:…………………………………………………………………….  Megbízott neve: Sprinter Futárszolgálat Kft.  

Partnerkód:………………………………………………………………………  Megbízott címe: 1097 Budapest, Táblás utca 39.  

Tisztelt Ügyvezető Igazgató!  

A megbízásunkból 20  . év.…………hó…………. -napján; a ………….…………….….……….…………....számú fuvarlevéllel/ csomagvonalkóddal feladott 

küldemény egy része a szállítás során (a megfelelő részt kérjük aláhúzni):              megsérült / elveszett.  

Küldemény adatai: 

Címzett neve: 

Tervezett átvételi hely: 

Áru megnevezése: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Áru értéke (Nettó) …………………………………………….. (áfa körön kívüli) a mellékelt,   …………………………….………..  sorszámú  beszerzési számla  

és/vagy előállítási számla /  egyéb értékigazolás: …………………………………………………….…..…….  (megfelelőt kérjük aláhúzni, megadni )  alapján. 

Kártérítés összege: …………………………………………………………….. 

Kérem, hogy a fenti adatok alapján, az áru értékét részünkre megtéríteni szíveskedjenek.  

Bankszámlaszám:……………………………………………………………………………………………. 

Kitöltéshez kapcsolódó pénzügyi információ: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-tv.) 259. §-a alapján az okozott 

károk megtérítésekor fizetett kártérítés nem minősül ellenértéknek, ezért a kártérítést áfa körön kívüli tételként kell kezelni. 

Kérjük, hogy a csomag nettó beszerzési árát szíveskedjenek feltüntetni az „érték” mezőben, és az ezt igazoló beszerzési számla másolatát (a csomagban szereplő 
termék/ek sorát/sorait kiemelve) csatolják. 

Jogátruházás: 
 
Kijelentem, hogy fenti károkra vonatkozóan a kárösszeg erejéig kizárólagos jogosultsággal rendelkezem, és senki mással szemben kártérítésre vonatkozó igényt 

nem érvényesítettem, és nem is fogok érvényesíteni.  Valamennyi igény, melyet a káreseménnyel kapcsolatosan, a kárösszeg erejéig alulírott vagy annak 

jogutódja támaszthatnak jelen kártérítésre, az összeg kifizetésével kielégítést nyer. A fenti kárösszeg kifizetésével egyidejűleg a jelen káreseményből származó 

harmadik személlyel szemben a kárösszeg erejéig érvényesíthető minden jogom a Sprinter Futárszolgálat Kft-re átruházom.  

 
…………………………………………………………………………..……..  

(cégszerű)  Aláírás  

KÁRRENDEZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:  

Kártérítési igény az ÁSZF 15. pontja alapján meghatározandó. 

Kárigényük érdemi elbírálásához az alábbi, kár tényét és mértékét alátámasztó okmányokat és kiegészítő információkat kérjük benyújtani: 

- az áru értékét alátámasztó beszerzési számla másolata, 

- sérülés esetén a sérült áru további sorsának igazolására a beszerzési számla mellett a kárigény mértékét alátámasztó egyéb dokumentumok, az esetek egyediségének 

megfelelően: 

o részletes, tételes javítási árajánlat / javítási számla másolata ( anyagköltség  + munkadíj megbontás) vagy 

o értékcsökkentetten történő értékesítés esetén az ezt igazoló számla másolata vagy 

o selejtezési jegyzőkönyv másolata 

o szakszervíz által felvett részletes nyilatkozat az áru állapotáról és annak maradványértékéről 

- a kárral összefüggésben felmerült egyéb költségeket alátámasztó számlák, azaz ………………………………………………………………..  

- nyilatkozat az áru további sorsáról: (megfelelőt kérjük aláhúzni)     kérjük a visszaszállítást / Sprinter depoban marad, 

- a  visszaszállított áru fellelhetősége kárszemle esetén: cím, kontakt személy neve, elérhetősége:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- fotók a sérült szállítmányról-, illetve annak külső- és kitöltő anyag csomagolásáról 

- az áru kiszolgáltatásakor készült kárfelvételi jegyzőkönyv másolata. 

Felhívjuk figyelmét, hogy kártérítési igényüket addig nem áll módunkban elbírálni, amíg az eredeti, aláírt, lepecsételt kártérítési lap és minden szükséges dokumentum a Pénzügyi 

Osztálynak címezve futár által, vagy postai úton (1725, Budapest Pf.: 117.) be nem érkezik. A káreset  az utolsó, általunk kért igazolás beérkezéstől számított 30  napon belül kerül 

elbírálásra.  

A felhívást követően a kártérítő lap megküldésének 30 napon belül nem tesz eleget, akkor úgy kell tekinteni, hogy kártérítési igényét nem kívánja érvényesíteni, arról visszavonhatatlanul 

lemond. 


