Wystawienie
upoważnienia do
wypłaty odszkodowania
dla leasingobiorcy
wiąże się z opłatą zgodnie
z aktualną Tabelą opłat.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKODY MAJĄTKOWEJ

Opłata nie dotyczy
korzystających z serwisu
SGEF Assistance.

(wniosek o wystawienie upoważnienia do likwidacji szkody częściowej)
OD:
OSOBA KONTAKTOWA:
E-MAIL:
TELEFON:
.....................................................................
PIECZĘĆ FIRMOWA LEASINGOBIORCY

DO:
SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa
Dział Likwidacji Szkód
tel.: (22) 528 46 91
fax: (22) 528 46 11
e-mail: szkody@sgef.pl

NUMER SZKODY W TOWARZYSTWIE UBEZPIECZEŃ
SZKODA LIKWIDOWANA Z*

OC SPRAWCY 

AC 

AC Z REGRESEM 

DATA SZKODY
SZACUNKOWY KOSZT NAPRAWY PRZEDMIOTU
MARKA, TYP, MODEL PRZEDMIOTU
NUMER REJESTRACYJNY/ SERYJNY PRZEDMIOTU
NUMER UMOWY LEASINGU

NAZWA I ADRES TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ
LIKWIDUJĄCEGO SZKODĘ

FIRMA UPOWAŻNIONA DO ODBIORU
ODSZKODOWANIA ORAZ LIKWIDACJI SZKODY*

WARSZTAT 

KORZYSTAJĄCY 

PEŁNE DANE FIRMY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU
ODSZKODOWANIA ORAZ LIKWIDACJI SZKODY
(nazwa, adres, NIP)
NUMER RACHUNKU FIRMY UPOWAŻNIONEJ
ODSZKODOWANIE WINNO BYĆ WYPŁACONE NA
PODSTAWIE*

KOSZTORYSU 

FAKTUR 

*prosimy o wpisanie znaku „X” we właściwy kwadrat

UWAGA

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Leasingu, w przypadku likwidacji szkody na podstawie kosztorysu, bądź wskazania
„Siebie” jako firmy upoważnionej do odbioru odszkodowania, upoważnienie do wypłaty odszkodowania może być
wystawione pod warunkiem dostarczenia przez Korzystającego dokumentów potwierdzających naprawę przedmiotu. Pełną
listę dokumentów niezbędnych do wystawienia stosownego upoważnienia znajdą Państwo na stronie drugiej niniejszego
formularza.

………………………………
DATA

………………………………………
CZYTELNY PODPIS LEASINGOBIORCY
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1. WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYSTAWIENIA UPOWAŻNIENIA
W PRZYPADKU LIKWIDACJI SZKODY NA PODSTAWIE KOSZTORYSU:
- oświadczenie, iż przedmiot leasingu został naprawiony i jest sprawny technicznie
- kopia kosztorysu sporządzonego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe
- uzasadnienie dlaczego odszkodowanie winno zostać wypłacone na Państwa konto
- kopia powypadkowych badań technicznych, potwierdzających sprawność techniczną pojazdu
(wyłącznie w przypadku, gdy została dokonana naprawa w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego
mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego).

UWAGA
Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość ominięcia powyższej procedury uwzględniając WARSZTAT
NAPRAWCZY jako firmę upoważnioną do odbioru odszkodowania i likwidacji szkody.

2. WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYSTAWIENIA UPOWAŻNIENIA
NA KORZYSTAJĄCEGO:
A) WYPŁATA ODSZKODOWANIA NA PODSTAWIE KOSZTORYSU:
- oświadczenie, iż przedmiot leasingu został naprawiony i jest sprawny technicznie
- kopia kosztorysu sporządzonego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe
- uzasadnienie dlaczego odszkodowanie winno zostać wypłacone na Państwa konto
- kopia powypadkowych badań technicznych, potwierdzających sprawność techniczną pojazdu
(wyłącznie w przypadku, gdy została dokonana naprawa w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego
mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego).

B) WYPŁATA ODSZKODOWANIA NA PODSTAWIE FAKTUR:
- kopia faktury za naprawę pojazdu wraz z potwierdzeniem zapłaty za niniejszą fakturę
- kopia powypadkowych badań technicznych, potwierdzających sprawność techniczną pojazdu
(wyłącznie w przypadku, gdy została dokonana naprawa w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego
mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego).

UWAGA
Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość ominięcia powyższej procedury uwzględniając WARSZTAT
NAPRAWCZY jako firmę upoważnioną do odbioru odszkodowania i likwidacji szkody.

3. CO ZROBIĆ W PRZYPADKU WPŁYWU ODSZKODOWANIA NA KONTO
SG EQUIPMENT LEASING POLSKA SP. Z O.O.?
W przypadku wpływu odszkodowania na konto SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o., warunkiem
zwrotu odszkodowania jest dostarczenie przez Korzystającego dokumentów potwierdzających dokonanie
naprawy uszkodzonego przedmiotu wraz z pisemną dyspozycją, co do sposobu rozliczenia
przedmiotowego odszkodowania oraz brak zobowiązań wobec SG Leasing Polska Sp. z o.o. W
przypadku posiadania zadłużenia, istnieje możliwość rozliczenia kwoty odszkodowania na poczet rat
leasingowych.
W dyspozycji powinny znajdować się następujące informacje:
• Nr szkody/ szkód oraz kwota, których dotyczy dana dyspozycja
• nr rejestracyjny/ seryjny przedmiotu
• nr umowy leasingu
• czy przedmiot został już naprawiony
• czy odszkodowanie powinno trafić na konto warsztatu, czy Korzystającego (jeżeli na konto
Korzystającego, prosimy o przesłanie dokumentów wymienionych powyżej, w punkcie nr 2)
• pełne dane do przelewu.
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