Wniosek o zgodę na wypłatę odszkodowania
Dane Kredytobiorcy:
Nazwa firmy/Imię i Nazwisko
Adres
Osoba do kontaktu
Tel/fax/e-mail
Nr umowy/ nr rejestracyjny

Prośba o wystawienie upoważnienia do odbioru odszkodowania:
W związku ze szkodą nr: _______________________________________ z dnia _______________________________________________________,
która została zgłoszona do __________________________________________________________________________________________________
(nazwa i adres towarzystwa ubezpieczeniowego)
proszę o wystawienie upoważnienia do odbioru odszkodowania po dokonanej naprawie dla:
		
		
(dane Kredytobiorcy lub ASO, które dokonało naprawy bezgotówkowej)
Samochód marki ________________________________________________ , nr rej: ____________________________________ stanowi przedmiot
umowy kredytowej nr:
Szacunkowa wysokość szkody to __________________________________________________________________________ PLN (szkoda częściowa).

Informujemy, że zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, istnieje obowiązek przeprowadzenia badania technicznego po naprawie samochodu, który
uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, lub noszący
ślady uszkodzeń albo, którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obowiązkiem dodatkowego badania technicznego objęte są również pojazdy, w których stwierdzono szkodę w zakresie
elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego pojazdu mającą wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. (Art. 81 ust. 11 pkt. 1) i 11)
ustawy Prawo o ruchu drogowym).
Przyjmujemy do wiadomości, iż za wydanie w/w dokumentów Finansujący pobierze opłatę dodatkową w wysokości ustalonej w Tabeli Opłat i Prowizji.

Data 		

Podpis kredytobiorcy		

Pieczęć

INFORMACJA DLA KREDYTOBIORCY
Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami, a następnie podpisać i przesłać do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: bok.bank@vwfs.com lub listownie
na adres Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność
(przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).
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