UPOWAŻNIENIE
Ja niżej podpisany ................................................................................................................................................
Zamieszkały
w..........................................................................................................................................
Legitymujący się dowodem osobistym seria.................nr........................................................................
Wydanym
przez....................................................................................PESEL.........................................
Działając w imieniu n/w firmy*...................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................,
upoważniam/-y/ Żagiel Auto Sp. z o.o. do pobrania w moim imieniu, w imieniu reprezentowanej firmy*
odszkodowania za naprawę samochodu marki...........................................nr rej……………………
nr VIN……………………………………….. ,
zgodnie z protokołem szkody nr……………………………………………………, z dnia………………….
z polisy AC/OC* nr………………………………………………………………………………………………
w....................................................................................................... i zaliczenia go na poczet kosztów naprawy
w/w pojazdu dokonanej w Żagiel Auto Sp. z o.o.
Jednocześnie upoważniam Żagiel Auto Sp. z o.o. oraz upoważnionych pracowników Żagiel Auto Sp. z o.o.
do reprezentowania moich interesów,
składania oświadczeń oraz wszelkich innych czynności prawnych
związanych z dochodzeniem w/w odszkodowania. Pełnomocnictwo powyższe może być odwołane dopiero po
zaspokojeniu wszelkich roszczeń Żagiel Auto Sp. z o.o. wynikających z naprawy w/w pojazdu.
Fakturę za naprawę samochodu proszę wystawić na ………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………….
Niniejsze
upoważnienie
stanowi
przelew
wierzytelności
ubezpieczonego
należnych
od
.................................................................................................................................................................
na rzecz Żagiel Auto Sp. z o.o. w rozumieniu art. 509 kc.
Skuteczność przelewu następuje w przypadku uznania roszczeń odszkodowawczych przez zakład ubezpieczeń
w całości lub w części.
Nadto w wypadku :
1. odmowy wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela
2. wypłacenia odszkodowania w kwocie mniejszej aniżeli koszty dokonanej naprawy,
w tym z powodu wcześniejszego wypłacenia części odszkodowania na podstawie kosztorysu na konto
poszkodowanego,
3. potrącenia kwot z tytułu nieuregulowanych zobowiązań wobec ubezpieczyciela, banku lub leasingodawcy
4. opóźnienia wypłaty odszkodowania w stosunku do terminu płatności wskazanego w wystawionych fakturach
zobowiązuję się do pokrycia wszelkich kosztów dokonanej naprawy do pełnej wysokości wynikającej
z wystawionych faktur, zwrotu ewentualnie wcześniej otrzymanego odszkodowania, pokrycia mogącej powstać
różnicy wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę na pierwsze żądanie Żagiel Auto Sp. z o.o.
Zobowiązuję się również do samodzielnego i niezwłocznego wyjaśnienia wszelkich spornych okoliczności, jakie
mogą być podniesione przez ubezpieczyciela, bank, leasingodawcę, koniecznych do ustalenia odpowiedzialności
zakładu ubezpieczeń albo wysokości świadczenia.
W wypadku pokrycia przez ubezpieczyciela wartości naprawy do kwoty netto zobowiązuję się do niezwłocznej
wpłaty na rzecz Żagiel Auto Sp. z o.o. należnej kwoty podatku od towarów i usług w wysokości wskazanej
w wystawionej fakturze VAT.
Oświadczam, iż nie istnieją okoliczności mogące stanowić podstawę do odmowy wypłacenia odszkodowania przez
ubezpieczyciela.
Oświadczam że:
1.

JESTEM* NIE JESTEM* PŁATNIKIEM PODATKU VAT

2.

MAM MOŻLIWOŚĆ* NIE MAM MOŻLIWOŚCI*
100%* 50%* OD KOSZTÓW NAPRAWY

3.

Zapoznałem się z drugostronnie zamieszczoną klauzulą informacyjną administratora danych
osobowych.

4.

Podanie przeze mnie danych osobowych jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę
na ich przetwarzanie, w celach określonych w niniejszym upoważnieniu.

5.

Zapoznałem się z drugostronnie zawartą klauzulą informacyjną administratora danych
osobowych.

ODLICZENIA PODATKU VAT W WYSOKOŚCI

Konto bankowe: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0000 8458 2769
* niepotrzebne skreślić

...................................................................
miejsce na pieczęć firmową

data, podpis i pieczątka właściciela pojazdu, osoby
reprezentującej firmę lub innej osoby upoważnionej
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KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINSITRATORA DANYCH
Informujemy, iż:
1)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Żagiel Auto Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Roztocze 4.

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie się Państwo kontaktować
z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pod w/w adresem lub poprzez e-mail: odo@zagiel.pl
3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zleconej usługi oferowanej przez administratora danych.
Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest udzielona przez Państwo zgoda.
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali również w celu zabezpieczenia roszczeń oraz utrzymywania
pozytywnych relacji biznesowych, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych.
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów Ordynacji podatkowej, przepisów
ustawy o rachunkowości lub do momentu odwołania zgody.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy/instytucje/podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa
a także podmioty świadczące usługi na rzecz administratorów danych (obsługa prawna, obsługa IT, obsługa
marketingowa, obsługa księgowa, podmioty uczestniczące w realizacji usługi);
Macie Państwo prawo żądania od administratorów dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie oraz do przenoszenia danych;
Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kierując korespondencję
na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest dobrowolne a ich niepodanie uniemożliwi realizację
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