Wrocław …............................

UPOWAŻNIENIE
i OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODATKU VAT
Ja,niżej podpisany/a................................................................................................tel..........................................
zamieszkały/a…....................................................................................................................................................
będąc właścicielem pojazdu lub działając w imieniu firmy:
…...........................................................................................................................................................................
z siedzibą w...........................................................................................................................................................
zarejestrowanej pod nr KRS..................................................................................................................................
w związku z zaistniałą szkodą komunikacyjną nr …...........................................................................................
zgłoszoną w Towarzystwie Ubezpieczeniowym....................................................................................................
dotyczącą pojazdu marki....................................................................nr rej...........................................................
DO ODBIORU ODSZKODOWANIA ZA NAPRAWĘ POJAZDU ORAZ PODJĘCIA WSZYSTKICH
NIEZBĘDNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z LIKWIDACJĄ SZKODY KOMUNIKACYJNEJ POPRZEZ
NAPRAWĘ POJAZDU ( w tym wydania ocen technicznych, wydania kalkulacji naprawy, uzyskania wszelkich
informacji dotyczących likwidacji szkody, udziału w oględzinach, składania oświadczeń oraz dokonywania
wszelkich innych czynności prawnych związanych z dochodzeniem w/w odszkodowania)
UPOWAŻNIAM FIRMĘ:
Auto-Master s.c. Wiesław Szczytyński, Przemysław Szczytyński
ul. Niedźwiedzia 11, 54-232 Wrocław
nr konta : 32 1020 4900 0000 8302 3051 4805
W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w całości lub częściowo, z powodów niezawinionych przez
wykonawcę naprawy (np.: braku odpowiedzialności TU, udziału własnego, amortyzacji części, wcześniejszej wypłaty kwoty bezspornej na konto
właściciela pojazdu, nieopłacenia raty polisy, błędnie wypełnionego oświadczenia dotyczącego podatku VAT, itp.) zobowiązuję się do dopłaty
pozostałych kosztów naprawy w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Auto-Master s.c. do ich uiszczenia. W przypadku pokrycia przez
ubezpieczyciela wartości naprawy do kwoty netto zobowiązuję się do niezwłocznej wpłaty na rzecz Auto-Master s.c. należnej kwoty podatku
VAT w wysokości wskazanej w wystawionej fakturze VAT.
W przypadku odstąpienia od naprawy lub wycofania niniejszego upoważnienia w firmie ubezpieczeniowej, zobowiązuję się do pokrycia w
terminie 3 dni, od dnia wezwania wszystkich niepokrytych przez ubezpieczyciela kosztów poniesionych przez Auto-Master s.c. w związku z
likwidacją szkody komunikacyjnej i naprawą pojazdu
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.

Nadto oświadczam, że (*skreślić niepotrzebne)
nie mam możliwości odliczenia podatku VAT
mam możliwość odliczenia podatku VAT w wysokości 50% / 100%
UWAGA !!! w przypadku braku prawidłowo wypełnionego oświadczenia dotyczącego podatku VAT ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy do
wartości netto !

CZYTELNY PODPIS….....................................................................................................................................................................................
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY: w przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest spółka prawa handlowego lub osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą upoważnienie może podpisać wyłącznie osoba lub osoby do tego upoważnione zgodnie z zasadami reprezentacji
przedsiębiorcy ujawnionymi we właściwym rejestrze. Do niniejszego upoważnienia należy dołączyć aktualny odpis z KRS lub wypis z CEIDG

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AutoMaster sc Wiesław Szczytyński, Przemysław Szczytyński (zwanego dalej Administratorem) w
zakresie niezbędnym do wykonania umowy bezgotówkowej naprawy pojazdu oraz wypełnienia
obowiązku prawnego Administratora. Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania
umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Auto-Master sc
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych
lub rachunkowych);

……………………….………………….……………
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę*

