_____________________________, dnia _____________________________

Towarzystwo Ubezpieczeń:
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Poszkodowana/Poszkodowany:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Państwa numer szkody: _____________________________

Szanowni Państwo,
Niniejszym wzywam Państwa Towarzystwo Ubezpieczeń do polubownego, pozasądowego zakończenia
przedmiotowej sprawy. Proponuję zawarcie ugody pozasądowej na dalszą kwotę ____________________
złotych (słownie: ______________________________________________________________________), na
którą składają się:
1. kwota ____________________ złotych tytułem dalszego odszkodowania za szkodę powstałą
w pojeździe ___________________________________________ o nr rej. __________________________
w wyniku zdarzenia z dnia _____________________________ roku,
2. kwota ____________________ złotych tytułem zwrotu poniesionych kosztów sporządzenia – przez
niezależnego rzeczoznawcę – kalkulacji rzeczywistych kosztów naprawy przedmiotowego pojazdu.
UZASADNIENIE
Na podstawie wydanej w sprawie decyzji Państwa Towarzystwo ustaliło, iż wysokość szkody
w moim majątku związanej z uszkodzeniem ww. pojazdu odpowiada kwocie ____________________
złotych.
Nie zgadzam się z ustaloną przez Państwa Towarzystwo kwotą odszkodowania i dlatego
zleciłam/zleciłem wykonanie kalkulacji rzeczywistych kosztów naprawy przedmiotowego pojazdu
niezależnemu rzeczoznawcy. Ze sporządzonej przez niego kalkulacji wynika, iż rzeczywisty koszt
naprawy należącego do mnie pojazdu odpowiada kwocie ____________________ złotych.
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W związku z koniecznością ustalenia rzeczywistego kosztu naprawy przedmiotowego pojazdu
poniosłam/poniosłem koszt sporządzenia ww. kalkulacji w kwocie wskazanej w punkcie
2 przedmiotowego pisma.
Zgodnie z art. 361 k.c. podmiot zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność m.in. za
straty, które poszkodowany poniósł. W przedmiotowej sprawie szkoda obejmuje (1) celowe
i ekonomicznie uzasadnione koszty przywrócenia przedmiotowego pojazdu do stanu poprzedniego oraz
(2) koszt sporządzenia kalkulacji rzeczywistych kosztów naprawy przedmiotowego pojazdu przez
niezależnego rzeczoznawcę.
Zgodnie z art. 363 § 1 k.c. moim prawem jest wybór sposobu naprawienia szkody. Korzystając z tego
prawa zdecydowałam/zdecydowałem o rozliczeniu szkody powstałej w należącym do mnie pojeździe
w drodze rekompensaty, której wysokość powinna była zostać ustalona in abstracto na podstawie
kalkulacji naprawy uwzględniającej celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części
i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu.
Wskazuję, iż wypłacona przez Państwa Towarzystwo kwota tytułem odszkodowania nie pozwala na
doprowadzenie przedmiotowego pojazdu do stanu (używalności i jakości) istniejącego przed
wypadkiem. Za kwotę odpowiednią uznać należy kwotę ustaloną przez powołanego przeze mnie
rzeczoznawcę.
Szkoda w moim majątku obejmuje również kwotę odpowiadającą kosztom sporządzenia kalkulacji przez
niezależnego rzeczoznawcę. Nie ulega wątpliwości, że decyzja w zakresie zlecenia sporządzenia ww.
kalkulacji naprawy motywowana była dążeniem do obrony moich uzasadnionych interesów, gdyż nie
posiadam fachowej wiedzy, aby zweryfikować poprawność przedstawionej kalkulacji i wyliczonego
przez Państwa odszkodowania.
Mając na względzie powyższe, oczekuję na Państwa stanowisko w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie
wzywam do jego zajęcia w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania. Bezskuteczny
upływ zakreślonego terminu skutkować będzie skierowaniem niniejszej sprawy na drogę postępowania
sądowego.
Ponadto zwracam się z wnioskiem o przekazanie na adres poczty elektronicznej kopii całości akt szkody
prowadzonych w przedmiotowej sprawie. Przedmiotowe dokumenty przekazać należy w terminie 14 dni
od daty otrzymania przedmiotowego pisma.
Odszkodowanie w niniejszej sprawie należy wpłacić na konto:
_______________________________________________________________

W załączeniu:
1. Kalkulacja naprawy sporządzona przez niezależnego rzeczoznawcę,
2. Dokumentacja fotograficzna pojazdu,
3. Rachunek/Faktura za sporządzenie kalkulacji naprawy.*
*niepotrzebne skreślić
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