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Довіреність
Місто Київ, сімнадцятого березня дві тисячі п'ятнадцятого року.

Я, ПІБ___________, ідентифікаційний номер_______, що мешкаю: м.Київ, вул._______, буд.______,
кв_____, за попередньо досягнутою домовленістю сторін, цією довіреністю уповноважую ПІБ
__________, що мещкає: м.Київ, вул.________, буд._______, керувати та розпоряджатися автомобілем
марки __________, випуску _____року, двигун №______, кузов №________, шасі №______, державні
номерні знаки __________, зареєстрований ____________ року, на підставі Свідоцтва про реєстрацію
ТЗ ____________, виданого _________ року.
Довіреність видана з правом: продажу його за встановленим законом порядком, обміну, страхування
(цивільна відповідальність, повне Авто-КАСКО, часткове Авто-КАСКО тощо), здачі в оренду, передачі в
позичку, зміни номерних агрегатів і вузлів, поїздок за кордон, догляду на митницях.
Для чого надається право: керувати згаданим ТЗ під час здійснення визначених цією довіреністю
повноважень; представляти інтереси в органах ДА1, на станціях, підприємствах технічного
обслуговування та ремонту, а також в будь-яких установах, підприємствах, організаціях, незалежно від
їх підпорядкування та форм власності, з усіх без винятку питань, пов'язаних з розпорядженням та
управлінням цього ТЗ; зняти його з обліку та здати державні номерні знаки, або поставити на облік в
органах ДАІ; слідкувати за технічним станом і робити поточний та капітальний ремонти його; подавати
та отримувати заяви, будь-які довідки та документи, у разі необхідності отримати тимчасовий
реєстраційний талон в органах ДАІ, дублікат реєстраційного документа, скрізь за мене розписуватися;
укладати всі необхідні договори; у випадку спричинення автомобілю пошкодження іншими особами,
укладати угоди про відшкодування заподіяної шкоди, одержувати та сплачувати за згаданими угодами
грошові суми; сплачувати транспортні податки та інші необхідні платежі; а також виконувати всі інші дії,
пов'язані з цією довіреністю.
Зміст ст.ст. 237-250, 1000-1010 Цивільного кодексу України, 65, 74 Сімейного кодексу України та п. 1.2.
статті 1 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб" № 889 нотаріусом роз'яснено.
Довіреність видана з правом передоручення та використання ТЗ за межами України в порядку,
встановленому чинним законодавством, строком до сімнадцятого березня дві тисячі сьомого року.
Підпис:
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