…………………………….
Miejscowość, data

…………………………….….
Imię i nazwisko osoby poszkodowanej

…………………………….….
…………………………….….
Adres osoby poszkodowanej

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

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

ODWOŁANIE OD WYCENY SZKODY
Odnosząc się do decyzji wydanej w dniu ………………… w sprawie wysokości odszkodowania za
szkodę komunikacyjną nr: …………………, która została wyceniona na kwotę ...………… zł
stwierdzam, że powyższa wartość zgodnie z wyceną niezależnego rzeczoznawcy powinna wynieść
………………… zł.

Uzasadnienie
W dniu ………………… doszło do zdarzenia drogowego, wskutek czego został uszkodzony pojazd
o marce ……………………… model ……………………… o numerze rej. ………………………
Zgodnie z decyzją wydaną w dniu …………………, na mocy której odpowiedzialność za szkodę
została przez Państwa uznana, łączna kwota odszkodowania wyniosła ………………… zł.
Wycena ta jest nieadekwatna do szkód wyrządzonych w pojeździe i uniemożliwia przywrócenie do
poprzedniego stanu technicznego – sprzed zdarzenia. Błędna wycena jest spowodowana poprzez:
zastosowanie części nieoryginalnych, potrącenie amortyzacyjne, nieuwzględnienie wszystkich
uszkodzonych części oraz zaniżone stawki za czas pracy w warsztacie naprawczym (niepotrzebne
skreślić).

Prawidłową wysokość odszkodowania opieram o wycenę niezależnego rzeczoznawcy,

warsztatu naprawczego (niepotrzebne skreślić), którą załączam wraz z odwołaniem. Zgodnie z tą
wyceną, sporządzoną w dniu ………………… suma kosztów napraw wynosi ………………… zł.

odszkodowania@helpfind.pl
Zadzwoń po bezpłatną poradę 882 383 033

Wnosząc o ponowne rozpatrzenie sprawy, opieram się o stosowne przepisy:
Art. 361 §2 KC, który zobowiązuje wypłatę odszkodowania w wysokości rekompensującej
poniesione szkody przez poszkodowanego. Ponadto ten sam artykuł odnosi się do wypłaty
odszkodowania za wszelkie korzyści materialne, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie
została mu wyrządzona szkoda.
Art. 363 § 2 KC zobowiązuje m.in. do obliczenia wysokości odszkodowania, na podstawie cen z
daty ustalenia odszkodowania, opierając się o ceny części oryginalnych, które pochodzą wprost od
producenta pojazdu. Dzięki montażowi części oryginalnych, doprowadzenie pojazdu do stanu
sprzed zdarzenia drogowego, będzie jak najbardziej zbliżone (uwzględniając szczególnie kwestie
techniczne oraz bezpieczeństwa jazdy). Montaż części oryginalnych jest uzasadniony, gdy pojazd
był w takie części wyposażone w chwili zdarzenia.
Zgodnie z powyższym wnoszę o wypłatę odszkodowania w kwocie ………………… zł, która jest
zgodna z załączoną opinią. Kwotę proszę przekazać na rachunek bankowy o numerze:
………………………………………………………………………… w terminie do 30 dni od dnia
otrzymania przez Państwa tego dokumentu.

z wyrazami szacunku
…………………………

odszkodowania@helpfind.pl
Zadzwoń po bezpłatną poradę 882 383 033

