
……………………………. 
Miejscowość, data

…………………………….…. 
Imię i nazwisko ubezpieczonego

…………………………….…. 

…………………………….…. 
Adres ubezpiecznowego

…………………………….…. 
Nazwa towarzystwa ubezpieczeń

…………………………….…. 

…………………………….…. 
Adres towarzystwa ubezpieczeń

…………………… /……….….…….….
Numer szkody / Numer polisy

Odwołanie od decyzji

W  związku  z  decyzją  wydaną  w  dniu  …………………,  na  podstawie  której  wysokość

odszkodowania  wyniosła  ……………………  zł.  stwierdzam,  że  przyznana  kwota  nie

rekompensuje  w  pełni  wyrządzonych  szkód.  Prawidłowa  wysokość  odszkodowania,  zgodnie  z

kosztorysem sporządzonym przez rzeczoznawcę / warsztat, powinna wynieść ………………… zł.

Opierając się o poniższe uzasadnienie, wnoszę o wypłatę wyżej wymienionej kwoty,  na podany

numer rachunku bankowego: …………………………………………………………………………

Uzasadnienie

Odnosząc się do zdarzenia drogowego z dnia ……………………, w którym uszkodzeniu uległ

pojazd o marce/modelu …………………………………………… i nr rej. ………………………,

nie zgadzam się z Państwa wyceną w kwocie …………………… zł. Jej wysokość nie pozwala na

doprowadzenie pojazdu do stanu technicznego sprzed wypadku.

Nieprawidłowa wycena jest spowodowana: zastosowaniem części nieoryginalnych / potrąceniem

amortyzacyjnym  /  zaniżonymi  stawkami  za  czas  pracy  w  warsztacie  /  nieuwzględnieniem

wszystkich uszkodzonych części. Wniosek ten opieram o kosztorys sporządzony przez warsztat /
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rzeczoznawcę, który załączam do dokumentu. Zgodnie z tym rozliczeniem, sporządzonym w dniu

……………………  prawidłowa wysokość odszkodowania, powinna wynosić …………………  zł.

Jako podstawę prawną do złożenia podmiotowego odwołania, wskazuję:

Art.  361  §2  KC na  mocy  którego  mam  prawo  do  odszkodowania  w  wysokości  pełni

rekompensującej poniesione straty. Ten sam artykuł mówi o zwrocie korzyści, które poszkodowany

mógłby osiągnąć, gdyby szkoda nie nastąpiła.

Art. 363 § 2 KC stanowiący, że wysokość odszkodowania powinna być ustalona na podstawie cen

z  daty  ustalenia  odszkodowania.  A zatem  wykorzystanie  części  oryginalnych  będzie  w  pełni

uzasadnione, w celu przywrócenia pojazdu do stanu technicznego sprzed wypadku. Tym samym

montaż  części  oryginalnych  jest  obowiązkowy,  jeżeli  pojazd  w  chwili  zdarzenia,  był  w  nie

wyposażony.

Zgodnie z powyższym uzasadnieniem, wnoszę jak na wstępie.

Z wyrazami szacunku

………………………………………

Załączniki:

1. …………………………………………

2. …………………………………………

3. …………………………………………

4. …………………………………………
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