
PEŁNOMOCNICTWO WOBEC TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWEGO 
 
Ja, niżej podpisany......................................................................................................................................................  

…………..................................................................................................................................................................... 

 [imię, nazwisko, adres, nr dokumentu tożsamości] 

reprezentujący firmę…………………………………………………..…………………………………………..… 

 .................................................................................................................................................................................... 

[Nazwa firmy, adres] 

jako właściciel/użytkownik pojazdu ………………………………………………………………….……………. 

[podać markę, model] 

nr. rejestracyjny  ........................................., nr nadwozia....................................................................……………. 

upoważniam firmę Toyota Bielany Naprawy powypadkowe Wynajem Nieruchomości Aleksander Kopestyński 

przy ul. Herbowej 16, 01-938 Warszawa,  do likwidacji szkody komunikacyjnej w/w pojazdu zarejestrowanej w 

firmie ubezpieczeniowej ............................................................................................................................................. 

pod numerem szkody……………………………….………………………………………………………………..   

oraz do odbioru odszkodowania za w/w szkodę. 

TOYOTA BANK POLSKA S.A. 

59 2160 0003 2000 1528 0996 0001 
 
Pełnomocnictwo niniejsze obejmuje faktyczne wykonanie naprawy pojazdu, finansowe rozliczenie  
w moim imieniu szkody z towarzystwem ubezpieczeniowym oraz dokonywania wobec towarzystwa 
ubezpieczeniowego wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych ze sprawą,  
a w szczególności: 

a) Udział w oględzinach technicznych pojazdu, 
b) Składanie wobec towarzystwa ubezpieczeniowego oświadczeń woli, 
c) Pełny wgląd do dokumentów sprawy w towarzystwie ubezpieczeniowym, 
d) Odbiór odszkodowania finansowego z tytułu w/w szkody, 
e) Składanie wniosków i skarg do właściwych organów, w tym do towarzystwa ubezpieczeniowego. 

Pełnomocnictwo to może być wykorzystane tylko pisemnie. 
Ponadto oświadczam, że:  
- obowiązek pokrycia kosztów w/w szkody spoczywa na w/w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, że 
przekazałem/am do Towarzystwa Ubezpieczeniowego wszelkie dokumenty wymagane do wypłaty 
odszkodowania i zostały one przez Towarzystwo zaakceptowane oraz że nie ma żadnych przeszkód formalnych 
do wypłat odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. 
- Gdyby z jakichkolwiek nie leżących po stronie Pełnomocnika przyczyn Towarzystwo  Ubezpieczeniowe 
odmówiło mu wypłaty odszkodowania lub nie wypłaciło mu odszkodowania pokrywającego pełne koszty 
naprawy do 14 dni od daty jej zakończenia i przekazania do Towarzystwa Ubezpieczeniowego właściwie 
sporządzonej dokumentacji rozliczeniowej, wtedy zobowiązuję się  
w terminie do 30 dni od daty zakończenia naprawy uregulować osobiście, razem z odsetkami ustawowymi, 
wszelkie należności związane z wykonywaną naprawą, a nie uregulowane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe 
bezpośrednio wobec Pełnomocnika. W szczególności zobowiązuję się dopłacić ewentualną różnicę pomiędzy 
kosztem naprawy, a wysokością odszkodowania jakie zostało przekazane Pełnomocnikowi. 
- Gdybym nawet działając w dobrej wierze, podał/a nieprawdziwe informacje i z tego powodu powstała dla 
Pełnomocnika jakakolwiek szkoda, wtedy zobowiązuję się osobiście pokryć wszelkie straty materialne 
Pełnomocnika. 
- Po naprawie wymienione elementy pozostają do dyspozycji ubezpieczyciela 
- Odwołanie udzielonego niniejszym upoważnienia może nastąpić po uprzednim, pisemnym powiadomieniu 
Toyota Bielany Naprawy Powypadkowe Wynajem Nieruchomości A. Kopestyński, jednakże nie później niż po 
odebraniu naprawionego pojazdu  
- Gdybym wycofał/a powyższe pełnomocnictwo, wtedy zobowiązuję się pokryć w terminie 7 dni od daty 
wycofania wszelkie koszty poniesione dotąd przez pełnomocnika oraz wyrażam zgodę na zatrzymanie na terenie 
jego warsztatu naprawczego pojazdu do czasu uregulowania przeze mnie zobowiązań. 
            
        

.................................................................. 
       Data i podpis składającego upoważnienie  


