
............................... , ....................
(miejscowość; data)

UPOWAŻNIENIE

Niniejszym.................................................................................................................................................
(pieczęć, nazwa / imię, nazwisko)

jako właściciel samochodu lub działając w jego imieniu (pełnomocnictwo w załączeniu), upoważniam
firmę:

Sabat Sp. z o.o. Ul. Budowlana 24; 20-469 Lublin; NIP 946-20-69-108 nr konta:
ING Bank Śląski SA   22 1050 1953 1000 0090 3227 6413 

do odbioru odszkodowania za naprawę, wynajem auta zastępczego, holowanie pojazdu oraz podjęcia
się w ramach odebranej kwoty odszkodowania wszystkich niezbędnych czynności związanych z
likwidacją szkody i naprawą (m.in. zamówienie części) do:

SAMOCHODU MARKI: .....................................................................................

NR REJESTRACYJNY: .....................................................................................

NR SZKODY KOMUNIKACYJNEJ: .....................................................................................

TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE: .....................................................................................

W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w całości lub częściowo, z
powodów niezawinionych przez wykonawcę naprawy tj. udziały własne, amortyzacja części - zużycie części przed dniem
szkody, franszyzy redukcyjne, wcześniejszych uszkodzeń pojazdów, nieopłacone raty polisy, błędnie wypełniony druk
zgłoszenia szkody dotyczący podatku VAT, brak związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy uszkodzeniami pojazdu a
zdarzeniem, zakwestionowania jakości części użytych do odbudowy pojazdu i inne przyczyny, właściciel samochodu
zobowiązuje się do dopłaty pozostałych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów naprawy w terminie 7 dni od
pierwszego wezwania przez firmę SABAT.

Warunkiem odebrania pojazdu lub cofnięcia upoważnienia jest uregulowanie uzasadnionych i
udokumentowanych kosztów robót już wykonanych oraz kosztów zakupionych, niezbędnych do wykonania naprawy części
zamiennych.

PODPIS:.....................................................................................................................................................

UWAGA FIRMY: W przypadku, gdy właścicielem samochodu jest spółka prawa handlowego lub osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą, upoważnienie może podpisać wyłącznie osoba lub osoby do tego upoważnione w dokumentach
firmy. Do niniejszego upoważnienia należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z KRS (nie starszy niż 3 miesiące) lub kopię
Wpisu do Działu Ewidencji Gospodarczej. Bez w/w dokumentów upoważnienie jest nie ważne.

W przypadku braku dostępności części zamiennej, która jest aktualnie nieosiągalna, a której brak nie jest
przeszkodą dla dopuszczenia pojazdu do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, pojazd może zostać wydany
klientowi, a brakująca część zostanie zamontowana w pojeździe po jej dostarczeniu przez Dystrybutora co będzie
równoznaczne z zakończeniem naprawy.
___________________________________________________________________
POTWIERDZAM AUTENTYCZNOŚĆ PODPISU:

NA PODSTAWIE: ……………………………………………………………………

WYDANEGO PRZEZ : ………………………………………….DNIA: …………… ………………………………………………………

(data, pieczęć podpis osoby potwierdzającej)


