
.................................., dnia .............................

…………………………………………………...

……………………………………………………

……………………………………………………

PESEL ………………………………………….

O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejsze  oświadczenie  dotyczy  wierzytelność  z  tytułu  odszkodowania  za  szkodę  rzeczową  na  pojeździe  marki  ……………………….  

o numerze rejestracyjnym ……………………………. powstałą jako bezpośredni skutek zdarzenia z dnia …………………………….. roku.

Niniejszym oświadczam, że:

1. Za szkodę rzeczową na pojeździe …………………………… o numerze rejestracyjnym ………………………….. odpowiedzialny jest ………………………………. z

siedzibą w ………………………………… będący ubezpieczycielem OC sprawcy zdarzania, z którego szkoda wynikła. 

2.  Ww.  Uszkodzenie  wynika  bezpośrednio  ze  zdarzenia,  którego  dotyczy  szkoda  rzeczowa  zarejestrowana  przez  ww.  ubezpieczyciela  pod  nr

………………………………. .

3. Kwota dotychczas wypłacona w ramach likwidacji ww. szkody wynosi …………………………… zł oraz kwota ta nie była wystarczająca do przywrócenia

pojazdu do stanu sprzed zdarzenia.

4. Wszystkie części, które uległy uszkodzeniu na skutek ww. szkody były częściami oryginalnymi, złączonymi z pojazdem od jego wytworzenia przez

producenta.

5. Jestem jedynym właścicielem ww. pojazdu.

6. Mam / nie mam1 możliwości odliczenia VAT od kosztów naprawy ww. pojazdu.

7. Ani ja, ani żaden z ewentualnych współwłaścicieli nie ubiegają się o likwidację ww. szkody z innej polisy niż polisa, z której likwidowana jest

szkoda zarejestrowana pod ww. numerem.

8. Ww. szkoda nie jest przedmiotem postępowania sądowego.

9. Ani ja, ani żaden z ewentualnych współwłaścicieli, nie zawarł ugody w przedmiocie roszczeń objętych ww. szkodą.

10. Nie udokumentowałem naprawy ww. pojazdu żadnym dokumentem księgowym (fakturą ani rachunkiem).

11. Ww. pojazd nie jest przedmiotem zastawu ani nie jest obciążony prawami osób trzecich, a ponadto nikt nie rości sobie praw do ww. pojazdu

oraz nie jest on przedmiotem postępowania sądowego.

W związku z cesją ww. wierzytelności zobowiązuję się powstrzymać od wszelkich czynności zmierzających do spłacenia tej wierzytelności przez

ubezpieczyciela. 

Niniejsze oświadczenie nie stanowi zwolnienia ubezpieczyciela z długu. Niniejsze oświadczenie pozostaje z umową przelewu ww. wierzytelności.

Oświadczenie składam dobrowolnie i  zgodnie z prawdą. 

 

 

 ………………………………………………………………………                 

                                                                     czytelny podpis Cedenta 


