
 

MEGHATALMAZÁS 

Alulírott, _________________________________, címe __________________________________, mint a 

___________ számú (légi) járat utasa következő tervezett menetrend szerint: felszállás ___________-án a 

___________ repülőtérről, _____________ repülútérre, amelyet a ____________________________ légi 

fuvarozó végez, foglalási szám (beszállókártya)_____________________, MEGBÍZOM és 

 

MEGHATALMAZOM 

 

"CLAIM HELP" EOOD céget, bejegyzett a Kereskedelmi Nyilvántartásban 204545459 Egyéni Azonosítószám 

alatt, székhelye és ügyvezetési címe: Bolgár Köztársaság, Szófia város, Majszki den u. 26, 3 lépcsőház, 3. em., 

50. lakás, képviseli Vladimirova Zsulieta - ügyvezető, az alábbi jogkörrel: 

 

Képviseljen engem a fent említett légi fuvarozó, harmadik személy/ek és szervezet/ek, valamint az illetékes 

Nemzeti Hatóság előtt az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete alkalmazásával kapcsolatban 

a légi fuvarozó által elkövetett szabálysértésekre tekintetében, és az ebből kifolyó, engem illető kártérítés, 

valamint az említett járattal kapcsolatos követeléseim megszerzésében, aképpen, hogy nevemben 

végrehajtja az összes szükséges jogi és ténybeli intézkedést, beleértve: bíróságon kívüli követelések 

benyújtását; abban, hogy elkészít, aláír, benyújt és megkap mindennemű dokumentumot; bejelentést tesz és 

nyilatkozik mindennemű adatról és körülményről; teljes vagy részleges további meghatalmazást ad az 

említett jogokra. 

 

"CLAIM HELP" EOOD cég jogosult a társaság számlájára a fent említett légi fuvarozó által fizetett összegek 

összegyűjtésére és átvételére, amelyek kártérítéseket és/vagy polgári / kereskedelmi / végrehajtási ügyekben 

felmerült költségeket képeznek, függetlenül attól, hogy azokat önkéntesen vagy végrehajtási ügyben fizették-

e be (beleértve a következő bankszámlára: IBAN: BG43UNCR70001522939745, BIC CODE: UNCRBGSF, 

“Unicredit Bulbank” AD, számlatulajdonos "CLAIM HELP" EOOD). 

 

"CLAIM HELP" EOOD cég jogosult engem a bíróság előtt képviselni (minden bírósági fokon), perügyeket 

kezdeményezni (keresetet benyújtani/végrehajtási utasítás kiállítását kérvényezni), magán polgári/ 

kereskedelmi ügyeket folytatni minden fokon az ügy végleges lezárásáig, jogosult minden bírósági eljárás 

végrehajtására, beleértve a letétbe helyezett költségeket megkapni, (bírósági és bíróságon kívüli) 

megállapodásokat kötni, követeléseket csökkenteni, visszavonni vagy lemondani, a másik fél követeléseit 

elismerni, valamint az ügy tárgyával rendelkezni, engem képviselni végrehajtasi ügyekben, illetve harmadik 

személyt (ügyvédet) felhatalmazni tovább az adott jogokkal, és arra, hogy jogsegély nyújtási és támogatási 

szerződéseket kössön velük az én nevemben. 

 

Kijelentem, hogy: ismerem, elfogadom és megkaptam a"CLAIM HELP" EOOD cég Általános Feltételeit; 

beleegyezésemet adom arra, hogy a személyes adataimat tárolják, használják és feldolgozzák a fentiekben 

kijelölt tevékenységekkel kapcsolatban. 

 

 

Dátum: .....................      Meghatalmazó ................................ 


