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                                                                  Towarzystwo Ubezpieczeń:
                                                                      ……………………….

                        Upoważnienie
W związku ze zgłoszoną szkodą komunikacyjną nr ………………………..……………..…….
z  dnia………...…….……zlecam  naprawę  pojazdu  marki………………….………….….…..
nr rej.  ……………………………..…….… i upoważniam firmę  AUTO DOM Feliński s.c.
ul. Łagodna 11, 61- 680 Poznań  
do  reprezentowania  mnie  w  zakresie  likwidacji  wyżej  wymienionej  szkody  i  odbioru
należnego mi odszkodowania, tytułem pokrycia kosztów naprawy  wykonanej przez w/w
Serwis. Niniejsze upoważnienie dotyczy również szkody całkowitej, kosztów najmu auta
zastępczego, przeglądu technicznego, transportu i i pozostałych należności związanych z
likwidacją szkody. Odszkodowanie proszę przelać na konto:

   85 1050  1520 1000 0092 7888 9705  (ING Bank Śląski S.A.)

Jednocześnie zobowiązuję się do zapłaty:
1.  różnicy  pomiędzy  kosztem  wykonanej  naprawy  (zgodnie  z  przygotowanym  przez  serwis  i
zaakceptowanym  przez  towarzystwo  ubezpieczeniowe  kosztorysem  oraz  wystawionymi  fakturami)  a
wysokością należnego odszkodowania, w przypadku nie pokrycia całej należności z tytułu naprawy przez
towarzystwo ubezpieczeniowe z powodu:
-udziału własnego,
-naprawy uszkodzeń niezwiązanych ze szkodą objętą ochroną przez towarzystwo ubezpieczeń,
-potrącenia raty składki ubezpieczeniowej,
-amortyzacji części zamiennych 
2. lub do zapłaty całej kwoty kosztów wykonanej naprawy w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania
przez towarzystwo ubezpieczeniowe w terminie 21 dni od przedstawienia faktury.
3. kosztów poniesionych przez serwis w przypadku wycofania się poszkodowanego z naprawy, np. kosztu
zakupionych bądź zamówionych części  zamiennych,  kosztów oględzin  pojazdu,holowania,  korzystania  z
parkingu i innych związanych ze sprawą.

Oświadczam, że mam / nie mam   możliwości odliczenia podatku VAT w wysokości
50%  /  100%

Zgodnie z art.24.1.ustawy z dnia 29.08.1997r.  RP i Rozporządzeniem 2016/679 lub RODO z 27.04.2016r. Parlamentu Europejskiego i
rady UE o ochronie danych osobowych podpisanie niniejszego zlecenia naprawy stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych w celu wykonania
realizacji niniejszego zlecenia przez AUTO DOM Feliński s.c.,  ul.Łagodna 11, 61-680 Poznań, który jest Administratorem Danych Osobowych. Informuję
że: 

1/ ma Pan/Pani prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania,
2/ Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępniane  podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa a także  podmiotom z
którymi Administrator współpracuje w ramach wykonywanej działalności gospodarczej niezbędnej do obsługi danego zlecenia.

Upoważniam PZU Pomoc do pośredniczenia oraz wskazania przedsiębiorcy, który odbierze i zagospodaruje pozostałości po naprawie pojazdu. Pozostałości
po naprawie pojazdu to uszkodzone części pojazdu, które podczas naprawy zostały wymienione na nowe. Zgoda oznacza, że żądają Państwo
wydania przez Zakład Naprawczy pozostałości po naprawie stanowiących Państwa własność i wyrażają zgodę na przekazanie ich przedsiębiorcy,
którego wskaże PZU. Przejmie on na siebie odpowiedzialność za ich zagospodarowanie zgodnie z wymogami, które obowiązują w Polsce. W tym
przypadku należnego odszkodowania nie pomniejszymy o wartość pozostałości.  Brak zgody na powyższe oznacza że należne odszkodowanie
może być pomniejszone o wartość rynkową pozostałości po naprawie, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego: art. 824 § 1 oraz 361 § 2 k.c. 

Poznań, dnia …………...…….                   ..............................................................
                                                                                  Podpis właściciela pojazdu, nr dow.osob.


