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Zleceniobiorca: 
Stowarzyszenie MOTOEXPERT 

Ul. Kościuszki 8 

25-310 Kielce 

Tel. +48 32 746 0777 

ZLECENIE  
WYKONANIA POWYPADKOWEJ/POKOLIZYJNEJ OPINII TECHNICZNEJ 
 

Niniejszym zlecam partnerskiemu Rzeczoznawcy Stowarzyszenia  Międzynarodowych 
Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT wykonanie  kompleksowej  powypadkowej / 
pokolizyjnej  opinii technicznej. 

Zleceniodawca: 
 

Imię i Nazwisko:   ______________________________________________________________ 
 
Adres:    ______________________________________________________________ 
 
Telefon Komórkowy: ______________________________________________________________ 
 
Telefon Stacjonarny: ______________________________________________________________ 
 
E-mail:   ______________________________________________________________ 
 
Nr rej.pojazdu:  ______________________________________________________________ 
 
Marka, typ pojazdu ______________________________________________________________ 
 
Adres postoju pojazdu 
i telefon:   ______________________________________________________________ 

 
Sprawca / Strona przeciwna (ubezpieczony): 

 
 

Imię i Nazwisko:    _______________________________________________________________ 
 
Adres:     _______________________________________________________________ 
 
Nr rej. pojazdu (niezbędne):_______________________________________________________________ 
 

 
Towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy /strony przeciwnej: 

 
 

Nazwa:       ________________________________________________________________ 
  
Nr polisy:      ________________________________________________________________ 
 
Data zdarzenia (niezbędne): _________________________________________________________________ 
 
 
 

Miejscowość: _______________   Data: _____________   Podpis zleceniodawcy: ____________________ 
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Pouczenie: 
 

1. Zleceniodawca akceptuje fakt, iż Zleceniobiorcy za wykonane zlecenie należy się wynagrodzenie wg 
stawek kwotowych określonych w Cenniku znajdującym się na stronie www.rzeczoznawca-
samochodowy24.pl, wymagane i płatne w dacie otrzymania opinii od Zleceniobiorcy.  

2. Zleceniodawca może skorzystad z odroczonego terminu zapłaty wynagrodzenia Zleceniobiorcy 
(zwyczajowo wynoszącego 30 dni kalendarzowych) wyłącznie w przypadku, gdy udzieli 
pełnomocnictwa poleconemu przez Zleceniobiorcę pełnomocnikowi tj.  
_________________________________________________________________________________ 
do reprezentowania jego osoby przed Zakładem Ubezpieczeo obowiązanym do naprawienia szkody 
wraz z upoważnieniem do odbioru kwoty odszkodowania lub kwoty bezspornej oraz poniesienia 
kosztu zastępstwa radcy prawnego w postępowaniu dotyczącym likwidacji szkody. 

3. W sytuacji opisanej w pkt. 2 Zleceniodawca wyraża zgodę na zastosowanie cesji wierzytelności 
stanowiącej załącznik do zlecenia oraz na potrącenie kwoty wynagrodzenia Zleceniobiorcy z 
przyznanej przez Zakład Ubezpieczeo kwoty odszkodowania lub kwoty bezspornej. 

4. W przypadku cofnięcia przez Zleceniodawcę pełnomocnictwa o jakim mowa w pkt. 2 po wydaniu i 
dostarczeniu mu opinii technicznej, Zleceniodawca zobowiązuje się do niezwłocznego uregulowania 
wynagrodzenia o jakim mowa w pkt. 1 na  rachunek bankowy Zleceniobiorcy. 

5. W przypadku nie wywiązania się z zobowiązania, o jakim mowa w pkt. 4 Zleceniodawca 
zobowiązany jest dodatkowo do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy kary umownej w wysokości 
dwukrotności wynagrodzenia, o  jakim mowa w pkt. 1 

6. Wszelkie prawa autorskie do wykonanej opinii technicznej pozostają przynależne Zleceniobiorcy do 
momentu całkowitego uregulowania wynagrodzenia o jakim mowa w pkt. 1. W razie 
nieuregulowania wynagrodzenia, Zleceniobiorcy przysługują roszczenia z tytułu naruszenia praw 
autorskich oraz możliwośd zażądania zwrotu opinii technicznej wydanej Zleceniodawcy. 

 
 
 
 
 
 
 
Miejscowość: _______________   Data: _____________   Podpis zleceniodawcy: ____________________ 

 


