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ZGŁOSZENIE SZKODY 

(PROŚBA O WYSTAWIENIE PEŁNOMOCNICTWA  
DO LIKWIDACJI SZKODY CZĘŚCIOWEJ) 

 

Nazwa i adres Korzystającego 

 

 

 

 

Osoba do kontaktu 
(imię i nazwisko, nr telefonu, faksu) 

 

 

Marka i nr rejestracyjny pojazdu 
 

Numer umowy leasingu 
 

Zakład Ubezpieczeń, 
w którym będzie likwidowana szkoda 

(nazwa i adres) 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj szkody 
(właściwe zakreślić) 

� z OC sprawcy 
� warunkowo z AC* 
� z AC 

Numer szkody (nadany przez ZU) 
 

 

Data szkody 
 

Przybliżony koszt naprawy 
 

Nazwa i adres odbiorcy odszkodowania 
(w przypadku rozliczenia bezgotówkowego 

– dane serwisu/warsztatu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA WAŻNE! 

- Dotyczy szkód na pojazdach 
osobowych z OC sprawcy o 
wartości powyżej 1.000 zł oraz 
czasie naprawy nie krótszym 
niż 2 dni,  

- szczegóły w zasadach 
likwidacji szkód częściowych 

Program 

Auto 

Zastępcze 

              �  Jestem zainteresowany samochodem zastępczym               

auto zastępcze odbiorę w: 

    □   Warszawie                       □   Lublinie 

       □   Krakowie                         □  Katowicach (Górny Śląsk)      

       □   Trójmieście                      □  Poznaniu  

    □  Szczecinie                       □  Siedlcach 

    □  Rzeszowie                       □  Wrocławiu   

 

…………………………………………………………………… 

Czytelny podpis 

 
Po wypełnieniu druku prosimy o przesłanie na nr fax: 029 6421449 

bądź skan na mail: szkody.leasing@raiffeisen.pl  
ORYGINAŁ PEŁNOMOCNICTWA ZOSTANIE ODESŁANY DO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 

(w celu otrzymania kopii prosimy o informację na adres mailowy jw.) 
 
 

 
 
     ......................................                                                                 ................................................................ 

(data)        (podpis i pieczęć Korzystającego) 
 

* w przypadku wstępnej likwidacji szkody z polisy AC, na Korzystającym spoczywa obowiązek dopilnowania 
ściągnięcia regresu od ubezpieczyciela sprawcy (z polisy OC sprawcy)  



 
ZASADY LIKWIDACJI SZKÓD CZĘŚCIOWYCH: 
 
1. Szkodę należy zgłosić niezwłocznie do zakładu ubezpieczeń: 

� zgodnie z warunkami ubezpieczenia, (w przypadku PZU S.A. w ciągu 7 dni) do 
najbliższej jednostki terenowej zakładu ubezpieczeń, w którym przedmiot 
leasingu jest ubezpieczony. 

2. Do naprawy należy przystąpić po dokonaniu oględzin przez rzeczoznawcę z zakładu 
ubezpieczeń. Nie przedstawienie pojazdu do oględzin skutkuje odmową wypłaty 
odszkodowania. 

3. ODBIÓR odszkodowania jest możliwy po przedstawieniu w zakładzie ubezpieczeń 
tylko i wyłącznie FAKTUR za dokonaną naprawę. 

 
 
RLPL stworzył dla Państwa SIEĆ NAPRAWCZĄ –bliższe informacje 022 3263560 
 
Powód dla których warto dokonywać naprawy w SIECI RLPL: 
- RLPL zapłaci podatek VAT za naprawę 
- RLPL gwarantuje naprawę bezgotówkową 
- minimum formalności 
- szybkie terminy napraw 
  
W celu otrzymania zgody od Finansującego do odbioru odszkodowania należy wypełnić 
formularz „Zgłoszenie szkody - prośba o wystawienie Pełnomocnictwa”. 
 
W przypadku wpływu odszkodowania na konto Raiffeisen-Leasing Polska S.A. (np. z uwagi 
na nieterminową likwidację szkody) zwrot odszkodowania nastąpi po przesłaniu przez 
Korzystającego dokumentów potwierdzających dokonanie naprawy uszkodzonego pojazdu 
oraz pisemnej dyspozycji, co do sposobu rozliczenia przedmiotowego odszkodowania. 
 
 
Z PROGRAMU AUTO ZASTĘPCZE MOGĄ SKORZYSTAĆ KLIENCI, KTÓRZY  
SPEŁNIAJĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI: 
 
1. Pojazd osobowy został uszkodzony z winy innego uczestnika ruchu drogowego. 
2. Znany jest sprawca szkody. 
3. Szkoda powoduje konieczność naprawy o wartości powyżej 1.000 zł w czasie     

nie krótszym niż 2 dni robocze. 
 

Program AUTO ZASTĘPCZE obejmuje podstawienie i odbiór auta zastępczego pod 
wskazany przez Klienta adres w granicach administracyjnych Warszawy, Krakowa, 
Trójmiasta, Katowic (Górnego Śląska), Lublina, Poznania, Rzeszowa, 
Wrocławia, Szczecina i Siedlec. 
 
Poszkodowany za wyjątkiem rozliczenia VAT-u, nie ponosi kosztów wynajmu auta 
zastępczego pod warunkiem, że wypełni, dostarczy i podpisze wszystkie wymagane przez 
towarzystwo ubezpieczeń dokumenty. 
 

Niezbędne dokumenty do wynajmu AUTA ZASTĘPCZEGO: 
-  kserokopia prawa jazdy, dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego 
-  kserokopia oświadczenia sprawcy wypadku lub notatka z policji 
-  pełnomocnictwo pracodawcy do najmu auta zastępczego 
-  skrócony arkusz naprawczy wypełniony przez serwis 
 
Cały proces uzyskania zwrotu kosztów leży po stronie operatora programu.   


