
tel GSM 728-930-902 Wrocław, dnia 

 UPOWAŻNIENIE 

Ja, niżej podpisany/a     

zamieszkały/a     

legitymujący/a  się  dowodem  osobistym  nr wydanym  przez

 telefon 

upoważniam wspólników spółki cywilnej Auto-Master, ul. Niedźwiedzia 11, 54-232 Wrocław :
Wiesława Szczytyńskiego i Przemysława Szczytyńskiego

do pobrania  w moim imieniu  odszkodowania za naprawę samochodu marki 

nr rej   zgodnie z protokołem szkody z dnia  nr szkody

 zarejestrowanej w 

na konto bankowe Auto-Master s.c. :  PKO BP nr 32 1020 4900 0000 8302 3051 4805

Jednocześnie  upoważniam  Wiesława  Szczytyńskiego  i  Przemysława  Szczytyńskiego  do
reprezentowania  moich  interesów,  udziału  w  oględzinach  pojazdu,  składania  oświadczeń  oraz
dokonywania wszelkich innych czynności prawnych związanych z dochodzeniem w/w odszkodowania.
Pełnomocnictwo  powyższe  może  być  odwołane  dopiero  po  zaspokojeniu  wszelkich  roszczeń
pełnomocników wynikających z naprawy w/w pojazdu. 

Nadto w wypadku: 
1. odmowy przyznania odszkodowania przez ubezpieczyciela,

2. wypłacenia odszkodowania w kwocie mniejszej aniżeli koszty dokonanej naprawy z powodu
potrącenia udziału własnego , amortyzacji części lub wcześniejszego wypłacenia części
odszkodowania na podstawie kosztorysu na konto poszkodowanego

3. potrącenia kwot z tytułu nieuregulowanych zobowiązań wobec ubezpieczyciela, banku lub
leasingodawcy,

zobowiązuję się do zwrotu ewentualnie wcześniej otrzymanego odszkodowania lub pokrycia  kosztów
dokonanej naprawy do pełnej wysokości wynikającej z wystawionych faktur na pierwsze żądanie.

Zobowiązuję  się  również  do  samodzielnego  i  niezwłocznego  wyjaśnienia  wszelkich  spornych
okoliczności, jakie mogą być podniesione przez ubezpieczyciela, bank, leasingodawcę koniecznych do
ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości świadczenia. W wypadku pokrycia
przez ubezpieczyciela wartości naprawy do kwoty netto zobowiązuję się do niezwłocznej wpłaty na
rzecz  Auto-Master  s.c.  należnej  kwoty  podatku  od  towarów  i  usług  w  wysokości  wskazanej  w
wystawionej fakturze VAT. 

Oświadczam, iż  nie  są mi  znane okoliczności  mogące stanowić  podstawę do odmowy wypłacenia
odszkodowania przez ubezpieczyciela.

W  przypadku  odstąpienia  od  naprawy  lub  wycofania  niniejszego  upoważnienia  w  firmie
ubezpieczeniowej, zobowiązuję się do pokrycia kosztów zamówionych wcześniej części zamiennych . 

Nadto oświadczam, że  mam możliwość /  nie mam możliwości (*) odliczenia podatku VAT.

 …............................................................................................................
*skreślić  niepotrzebne czytelny podpis w a ciciela pojazduł ś
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