
……………………………. 
Miejscowość, data

…………………………….…. 
Imię i nazwisko osoby poszkodowanej 

…………………………….…. 

…………………………….…. 
Adres osoby poszkodowanej

…………………………….…. 
Nazwa towarzystwa ubezpieczeń

…………………………….…. 

…………………………….…. 
Adres towarzystwa ubezpieczeń

Odwołanie
w związku z uznaniem szkody komunikacyjnej jako całkowitej

W związku ze szkodą komunikacyjną o numerze …………………… oraz uznaniem przez Państwa

szkody komunikacyjnej  na  pojeździe  marki  ………………………………………… jako szkody

całkowitej, wnoszę odwołanie od decyzji z dnia …………………… wydanej przez Państwa.

Działam na podstawie art. 19  zdanie pierwsze w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o

ubezpieczeniach  obowiązkowych,  Ubezpieczeniowym  Funduszu  Gwarancyjnym  oraz  Polskim

Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.).

Tym samym wnoszę o ponowne rozpatrzenie mojej sprawy oraz zapłatę w terminie 14 dni od dnia

doręczenia  tego  pisma,  kwoty  ………………… zł  wraz  z  odsetkami  za  zwłokę  od  dnia

…………………… do dnia zapłaty, na poniżej wskazany numer rachunku bankowego.

_ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
(numer konta bankowego)

odszkodowania@helpfind.pl
Zadzwoń po bezpłatną poradę 882 383 033



Uzasadnienie

W  dniu  ……………………  zostałem  poinformowany  przez  Państwa  o  tym,  że  szkoda

komunikacyjna z dnia …………………… jaka powstała w pojeździe o marce / modelu 

…………………………………………………  o  numerze  rejestracyjnym:  ……………………

została rozliczona jako szkoda całkowita. Zgodnie z Państwa wyceną, wartość rynkowa pojazdu

sprzed  zdarzenia  wynosi  …………………zł.,  a  koszty  naprawy  zostały  wycenione  na

………………… zł. Wartość pojazdu w stanie uszkodzonym wynosi …………………  zł.

Na powyższej podstawie wysokość odszkodowania, jakie zostało mi przyznane (różnica pomiędzy

wartością rynkową pojazdu sprzed zdarzenia i po zdarzeniu) wynosi …………………  zł.

Zgodnie  z  opinią  wydaną  przez  rzeczoznawcę  /  warsztat  samochodowy,  którą  załączam  do

niniejszego  dokumentu,  koszt  rzeczywisty  naprawy  pojazdu  wynosi:  …………………   zł,  a

wartość  pojazdu  sprzed  zdarzenia  to:  …………………   zł.  Opierając  się  na  powyższych

kalkulacjach, koszty naprawy pojazdu nie przekraczają wartości pojazdu sprzed zdarzenia. Jest to

równoznaczne z przysługującym mi prawem do odszkodowania, w wysokości kosztów naprawy

pojazdu, a więc kwotą: ………………… zł, tym samym wnoszę jak na wstępie.

z wyrazami szacunku

…………………………

załączniki:

………………………………………

………………………………………

………………………………………

odszkodowania@helpfind.pl
Zadzwoń po bezpłatną poradę 882 383 033


