Dealer BMW
Dealer MINI

Inchcape Motor
01-424 Warszawa
al. Prymasa Tysiąclecia 64
Tel: (022) 533 35 00
Fax: (022) 533 35 05
www.bmw-inchcape.pl
WŁAŚCICIEL//OSOBAUPOWAśNIONA

WARSZAWAdnia:______________________

LUB DANE FIRMY:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
NR.DOWODU OSOBISTEGO : _ _________________
PESEL: ________________________________________
NIP:: ___________________________________________
CESJA W BANKU: _____________________________
ADRES BANKU: ________________________________

UPOWAśNIENIE / ZLECENIE NAPRAWY
Niniejszym upowaŜniam firmę InchCape Motor Polska Sp.z o.o. prowadzącą działalność gospodarczą w
zakresie „Blacharstwo-lakiernictwo Samochodowe i Motocyklowe” w Warszawie przy al. Prymasa
Tysiąclecia 64 do dokonania naprawy i rozliczenia szkody komunikacyjnej z dnia __________________
Dotyczącej samochodu / motocykla marki _____________ o numerze rejestracyjnym _________________
likwidowanej przez ubezpieczyciela _________________ pod nr szkody _____________________. Ponadto
upowaŜniam InchCape Motor Polska Sp.z o.o. do prowadzenia w moim imieniu wszelkich spraw
formalno-prawnych, a takŜe do dokonywania rozliczeń finansowych, kwitowania i odbioru naleŜności
związanych z likwidacją w/w szkody. Jednocześnie zobowiązuję się nie odbierać osobiście naleŜnej
kwoty odszkodowania. JeŜeli z ustalonych okoliczności, warunków ubezpieczenia AC/OC lub innych
przepisów /np. udział własny, nie uregulowana rata składki, zaniŜenie zniŜek za bezwypadkową jazdę, brak
zgody banku na dokonanie wypłaty, brak ustalenia odpowiedzialności etc./ będzie wynikało, Ŝe kwota
odszkodowania jest niŜsza od kosztu dokonanej naprawy zobowiązuję się w terminie 14 dni od
powiadomienia o powyŜszym dokonać wpłaty na konto firmy InchCape Motor Polska Sp.z o.o. W
przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela zobowiązuję się uregulować
naleŜność za dokonanie naprawy w/w pojazdu w terminie 30 dni. Kwoty naleŜne za naprawę w/w pojazdu
proszę przelać na konto:

Bank: ING Bank Śląski S.A.
Konto: 65 1050 0086 1000 0022 8232 7069
Niniejsze upowaŜnienie jest nieodwołalne i wygasa w dniu całkowitego rozliczenia kosztów naprawy
pojazdu.

Czytelny podpis właściciela/osoby upowaŜnionej

Firma: InchCape Motor Polska Sp.z o.o.
Adres: al. Prymasa Tysiąclecia 64
01-424 Warszawa
Tel.: +48 22 533 35 00
Fax.: +48 22 533 35 05
Bank: ING Bank Śląski S.A 65 1050 0086 1000 0022 8232 7069
KRS 0000215843
REGON 015790996
NIP 5262782779

