
___________________ ___________
Miejscowość Data

Poszkodowany:

_______________________
Imię i nazwisko

_______________________
Adres zamieszkania

_______________________
Kod pocztowy i miejscowość

_______________________
Data i numer szkody

_____________________________
Nazwa TU 

_____________________________
Adres

_____________________________
Kod pocztowy i miejscowość

ODWOŁANIE OD DECYZJI UBEZPIECZYCIELA O SZKODZIE CAŁKOWITEJ

Działając na podstawie art.  19 ust.  1 w zw.  z art.  13 ust.  1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wnoszę odwołanie od decyzji z dnia ______________________ w

sprawie  przyznanej  kwoty  odszkodowania  za  szkodę  komunikacyjną  (nr  szkody

__________________) i wnoszę o zapłatę w terminie 14 dni od doręczenia niniejszego pisma kwoty

___________________ wraz z odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia _____________________

(tj.  po  upływie  30  dni  od  zgłoszenia  szkody)  do  dnia  zapłaty,  na  niniejszy  rachunek  bankowy

____________________________________________________________

Uzasadnienie

W  dniu  __________________  poinformowali  mnie  Państwo,  że  szkoda  została  rozliczona  jako

całkowita,  co  wynika  z  faktu,  że  szacowane  koszty  naprawy  pojazdu,  wynoszące

_________________, są wyższe od wartości pojazdu sprzed szkody.



Nie  kwestionuję,  że  naprawa  mojego  pojazdu  jest  nieopłacalna,  jednak  ustalone  przez  Państwa

wartości pojazdu sprzed szkody w wysokości _____________________ i po szkodzie – w wysokości

________________________ są nieprawidłowe.

Rzeczywista  wartość  mojego  pojazdu  sprzed  szkody  wynosi  ____________________,  a  wartość

pozostałości  _________________________.  W  związku  z  tym  przysługujące  mi  odszkodowanie,

wyliczone jako różnica wartości rynkowej pojazdu sprzed i po szkodzie, wynosi __________________

zł.

Jak się powszechnie przyjmuje w orzecznictwie, odszkodowanie powypadkowe za szkodę całkowitą,

tj.  w  sytuacji  kiedy  koszt  naprawy pojazdu  przewyższa  wartość  pojazdu  sprzed  szkody,  powinno

stanowić  różnicę  pomiędzy wartością  pojazdu sprzed szkody a wartością pozostałości (por.

postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12.01.2006 roku, sygn. akt III CZP 76/05). W uzasadnieniu

tego stanowiska SN odwoływał się ponadto do powstałego w przedmiotowej kwestii bogatego dorobku

jednolitej i ugruntowanej judykatury (m.in. orzeczenia SN z dnia 1 września 1970 r., sygn. akt II CR

371 / 70, opubl. OSNCP 1971, z. 5, poz. 93; z dnia 3 lutego 1971 r., sygn. akt II CR 450 / 70, opubl.

OSNCP 1971, z. 205; z dnia 20 kwietnia 1971 r., sygn. akt II CR 475 / 70, opubl. OSPiKA 1971, z. 12,

poz. 231; z dnia 20 lutego 1981 r., sygn. akt I CR 17 / 81, opubl. OSNCP 1981 r., z .10, poz. 199; z

dnia 13 grudnia 1988 r., sygn. akt I CR 280 / 88, niepubl.; z dnia 29 stycznia 2002 r., sygn. akt V CKN

682 / 00, niepubl.; z dnia 20 lutego 2002 r., sygn. akt V CKN 903 / 00, opubl.Mon. Pr. 2002, z. 19, poz.

897 oraz z dnia 11 czerwca 2003 r., sygn. akt V CKN 308 / 01, niepubl.).

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

Z poważaniem,

______________________________

www.auto-zastepcze.info
Samochód zastępczy z oc sprawcy
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