
 

Piotrków Tryb., dnia_______________ 

 

INFORMACJA DLA KLIENTA 

 

W związku ze zgłoszeniem do firmy MK Centrum K. Duliba, M. Myczka sp. jawna naprawy  

samochodu marki  ______________________  

numer rejestracyjny   ______________________  

numer szkody   ______________________ 

 

Informujemy: 

− W przypadku rozliczania należności za naprawę pojazdu w formie bezgotówkowej 

należy dostarczyć kopie upoważnień do wypłaty odszkodowania podpisane przez 

wszystkich współwłaścicieli pojazdu i podstemplowane przez przedstawiciela 

Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Pozostałe naprawy szkód rozliczane będą na 

zasadzie gotówkowej. 

− Jeżeli samochód posiada zastaw bankowy, należy dostarczyć do Towarzystwa 

Ubezpieczeniowego zgodę banku na naprawę. 

− Jeżeli samochód użytkowany jest w ramach umowy leasingowej, należy dostarczyć 

zgodę firmy leasingowej na naprawę. 

− W przypadku podmiotów gospodarczych będących podatnikami podatku VAT, przy 

rozliczeniu bezgotówkowym, podatek VAT należy uregulować w kasie MK Centrum  

K. Duliba, M. Myczka Sp. jawna przed odbiorem samochodu. 

− Udział własny i amortyzację wyliczoną przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, należy 

uiścić w kasie MK Centrum K. Duliba, M. Myczka sp. jawna przed odbiorem pojazdu. 

− Przyjmuję do wiadomości, iż do momentu wpłynięcia pełnej płatności za wykonana 

usługę, wszystkie elementy wymienione i naprawione w jej trakcie pozostają 

własnością firmy MK Centrum K. Duliba, M. Myczka sp. jawna 

− W przypadku odbioru auta z serwisu bez naprawy naliczona zostanie opłata 

parkingowa w wysokości 10 zł za dobę postoju, od chwili przyjęcia auta do naprawy.  

− W przypadku wynajęcia auta zastępczego zobowiązuję się dostarczyć dokumenty 

potwierdzające zasadność wynajęcia (KRS lub wypis z ewidencji, NIP, REGON, 

oświadczenie) w przypadku, gdy za wynajęcie pojazdu ma zapłacić Towarzystwo 

Ubezpieczeniowe oraz podpiszę umowę wynajmu auta. 

− W przypadku braku odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego za 

przedmiotową szkodę w naprawianym pojeździe, lub też płatność za wykonaną 

usługę nie zostanie dokonana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w ustawowym 

terminie 14 dni od momentu złożenia rachunków, bądź też nie pokryje pełnych jej 

kosztów, zobowiązuję się dopłacić kwotę stanowiącą różnicę między kosztami 

naprawy a kwotą odszkodowania w terminie 7 dni od daty wezwania do zapłaty przez 

przedstawiciela MK Centrum K. Duliba, M. Myczka sp. jawna. 

 

 

__________________________________ 

         podpis właściciela lub osoby upoważnionej 


