UPOWAŻNIENIE / CESJA ODSZKODOWANIA
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………….….….…
zamieszkały/a ………………………………………………………………………………………...……....…...
legitymujący/a się dowodem osobistym seria ……….... nr ……………….………………………..……..….
wydanym przez …………………………………………………………….…………………………….…..……
działając w imieniu firmy (nazwa firmy)………………………………………………….………………..….…
upoważniam CARRARA Sp. z o.o. z siedzibą:
20-128 Lublin, ul. Lwowska 1
do odebrania kosztorysu naprawy oraz do pobrania w moim imieniu odszkodowania za naprawę
samochodu marki

…………….……………………….. nr rej …………………. zgodnie z protokołem

szkody numer ……….……………………………………………….…….. w (nazwa zakładu ubezpieczeń)
………………………………………. oraz za koszty dodatkowe związane np. z wynajmem pojazdu
zastępczego, badania technicznego, holowania a w związku z tym, upoważniam nieodwołalnie w
1

trybie przepisów 921 Kc do zapłaty przyznanego odszkodowania na rachunek bankowy BOŚ S.A.
O/Lublin nr:

73 1540 1144 2001 6424 0002 0001
Jednocześnie upoważniam spółkę Carrara Sp. z o.o. do zapoznania się z dokumentacją akt
szkodowych. Pełnomocnik ma prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo
powyższe może być odwołane dopiero po zaspokojeniu wszelkich roszczeń Carrara Sp. z o.o.
wynikających z naprawy w/w pojazdu.
Nadto – w wypadku:
1. odmowy wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela,
2. wypłacenia odszkodowania w kwocie mniejszej aniżeli koszty dokonanej naprawy, w tym z
powodu wcześniejszego wypłacenia części odszkodowania na podstawie kosztorysu na konto
poszkodowanego
3. potrącenia z tytułu nieuregulowanych zobowiązań wobec ubezpieczyciela, banku lub
leasingodawcy
4. opóźnienia wypłaty odszkodowania w stosunku do terminu płatności wskazanego w
wystawionych fakturach
zobowiązuję się do pokrycia wszelkich kosztów dokonanej naprawy do pełnej wysokości wynikającej z
wystawionych faktur bądź rachunków, pokrycia ewentualnej różnicy wraz z ustawowymi odsetkami za
zwłokę na pierwsze żądanie Carrara Sp. z o.o. 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 zobowiązuje się
do niezwłocznej wpłaty na rzecz spółki Carrara Sp. z o.o. należnej kwoty podatku od towarów w
wysokości wskazanej w wystawionej fakturze VAT.
Oświadczam, że nie istnieją okoliczności mogące stanowić podstawę do odmowy wypłacenia
odszkodowania przez ubezpieczyciela.
Jednocześnie upoważniam spółkę Carrara Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez
podpisu.
W przypadku odstąpienia od dokonania naprawy zobowiązuje się do pokrycia kosztów
zamówionych materiałów, przygotowania pojazdu do oględzin, parkowania, kosztorysu naprawy i
kosztów związanych z likwidacją szkody przez Carrara Sp. z o.o.

…………………………………...…………..

……….……………………………….………...

data, podpis właściciela / użytkownika pojazdu

podpis przedstawiciela Carrara Sp. z o.o.

