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Szanowni Państwo,

Dziękujemy za pobranie wzoru pisma.

Uprzejmie prosimy pamiętać, iż poniższe pismo stanowi tylko i wyłącznie wzór, a nie gotowe pismo
w Państwa indywidualnej sprawie. 

Przesłanie  wzoru  pisma  do  ubezpieczyciela  lub  do  innego  podmiotu  bez  dostosowania  go  do
okoliczności Państwa sprawy jest   niedopuszczalne i nie przyniesie oczekiwanego skutku.

Zawarte w poniższym wzorze dane są całkowicie przykładowe. Wszelkie informacje, okoliczności
wypadku,  opis następstw wypadku jak i  całe  pismo należy ze szczególną uwagą i  starannością
dostosować do Państwa indywidualnej sprawy. 

W szczególności wszelkie dane zawarte w poniższym wzorze oznaczone kolorem czerwonym lub
pochyłym  pismem należy  bezwzględnie  zmienić  albo  usunąć,  tak  aby  odpowiadały
okolicznościom  Państwa  sprawy.  Wykropkowane  miejsca  należy  uzupełnić  o  właściwe  dane
dotyczące wypadku.

Jednocześnie przypominamy, że ubezpieczyciel nie może odmówić przyjęcia żadnego pisma, a na
każde pismo winien udzielić odpowiedzi.

Pismo  należy  wysłać  listem  poleconym  (najlepiej  za  potwierdzeniem  odbioru)  albo  złożyć
w najbliższej placówce ubezpieczyciela – na kopii pisma ubezpieczyciel musi potwierdzić Państwu
wpływ pisma wraz z datą wpływu.

Kopia akt szkody winna być przesłana przez ubezpieczyciela bez zbędnej zwłoki. 

Jeżeli  ubezpieczyciel  zażąda zapłaty  za  wykonanie  kopii  akt  szkody,  to  należy  zawsze żądać  od
ubezpieczyciela faktury VAT na żądaną kwotę. Kwota do zapłaty nie może być wyższa niż rynkowe
stawki za wykonanie kserokopii.

Jeżeli  ubezpieczyciel  odmówi przesłania akt,  będzie utrudniał  dostęp do akt albo będzie działał
opieszale, to należy wnieść skargę do Rzecznika Ubezpieczonych i Komisji Nadzoru Finansowego.
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Wzór wniosku o przesłanie kopii akt szkody

Poznań, 19 marca 2013 r.

Jan Kowalski
ul. Główna 12/3

00-200 Poznań

Zakład Ubezpieczeń.......
(należy  zaadresować  do  zakładu  ubezpieczeń
likwidującego  szkodę  –  dane  adresowe  znajdują
się na piśmie ubezpieczyciela)

Dotyczy szkody z dnia 1 maja 2012 r.
Poszkodowany: Jan Kowalski, zam. ul. Główna 12/3, 00-200 Poznań
Umowa ubezpieczenia:  OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, polisa nr ABC123456, nr rej. samochodu
PO12345  (tutaj należy wpisać nazwę ubezpieczenia np. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, można
również podać numer polisy, numer rejestracyjny samochodu)
Szkoda numer: 123456789 (należy wpisać numer szkody nadany przez ubezpieczyciela )

Wniosek o przesłanie kopii akt szkody

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu własnym,  na podstawie art.  16 ust.  4 ustawy z  dnia 22 maja 2003 r.  o działalności
ubezpieczeniowej,  wnoszę o przesłanie kserokopii  wszystkich dokumentów zgromadzonych w sprawie  
o numerze 123456789.

Kopię  akt  szkody  proszę  przesłać  listem  poleconym  na  mój  adres  zamieszkania  podany  powyżej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wniosku.

Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń
ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, oraz poszkodowanemu lub uprawnionemu,
informacje  i  dokumenty  gromadzone  w  celu  ustalenia  odpowiedzialności  zakładu  ubezpieczeń  lub
wysokości  świadczenia.  Osoby  te  mogą  żądać  pisemnego  potwierdzenia  przez  zakład  ubezpieczeń
udostępnionych  informacji,  a  także  sporządzenia  na  swój  koszt  kserokopii  dokumentów
i  potwierdzenia  ich  zgodności  z  oryginałem przez  zakład  ubezpieczeń.  Sposób  Informacje  i  dokumenty
zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, oraz poszkodowanemu
lub  uprawnionemu,  na  ich  żądanie,  w  postaci  elektronicznej.  Sposób  udostępniania  informacji
i  dokumentów,  zapewniania  możliwości  pisemnego  potwierdzania  udostępnianych  informacji,  a  także
zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem
nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty
sporządzenia kserokopii oraz udostępniania informacji i dokumentów w postaci elektronicznej ponoszone
przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju
usług.

Z poważaniem

Jan Kowalski


