
LIKWIDACJA SZKODY PO WYPADKU NA TERENIE POLSKI POJAZDU 

ZAREJESTROWANEGO W  NIEMCZECH (Szkoda OC) 

Rozliczenie Gotówkowe Rozliczenie z Odroczonym Terminem Płatności 
 

1. Klient zleca usługę sieci MOTOEXPERT i nie korzysta z 
pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego z listy 
partnerskich kancelarii prawnych współpracujących z 
siecią MOTOEXPERT  
lub   
Klient zleca usługę sieci MOTOEXPERT i korzysta z 
pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego z listy 
partnerskich kancelarii prawnych współpracujących z 
siecią MOTOEXPERT 
 

2. Przed wykonaniem usługi Klient otrzymuje formularz 
zleceniowy, którego wypełnienie i przesyłanie do sieci 
MOTOEXPERT w celu zlecenia wykonania 
powypadkowej lub pokolizyjnej opinii technicznej jest 
obligatoryjne dla obu stron.  
 

3. Po wykonaniu usługi Klient otrzymuje rachunek na 
koszty rzeczoznawcze, który winien  uregulowad 
przelewem - zwyczajowo przed wydaniem opinii 
technicznej. 
 

4. Po przesłaniu dowodu zapłaty kosztów 
rzeczoznawczych Klient otrzymuje kompleksową, 
niemieckojęzyczną opinię techniczną wykonaną przez 
niemieckiego rzeczoznawcę samochodowego. 

 
5. Na podstawie sporządzonej przez MOTOEXPERT opinii 

technicznej Klient dochodzi od ubezpieczyciela sprawcy 
zdarzenia odszkodowania powypadkowego, a także 
zwrotu poniesionych kosztów rzeczoznawczych we 
własnym zakresie lub z pomocą adwokata poleconego 
przez sied MOTOEXPERT.  
 

6. Koszty rzeczoznawcze poniesione przez Klientów sieci 
MOTOEXPERT są bardzo często zwracane przez polskie 
towarzystwa ubezpieczeniowe. 

 

 
1. Klient zleca usługę sieci MOTOEXPERT, posiada 

Rechtsschutz (niemieckie ubezpieczenie ochrony 
prawnej) i korzysta z pomocy prawnej adwokata 
lub radcy prawnego z listy partnerskich kancelarii 
prawnych współpracujących z siecią 
MOTOEXPERT.  
lub   
Klient zleca usługę sieci MOTOEXPERT, nie posiada 
Rechtsschutz (niemieckie ubezpieczenie ochrony 
prawnej) i korzysta z pomocy prawnej adwokata 
lub radcy prawnego z listy partnerskich kancelarii 
prawnych współpracujących z siecią 
MOTOEXPERT.  
 

2. Przed wykonaniem usługi Klient otrzymuje 
formularz zleceniowy oraz dokument cesji 
zabezpieczającej koszty rzeczoznawcze lub 
zapewnienie o odroczeniu terminu płatności do 
ściśle określonego terminu (zwyczajowo od 30 do 
90 dni kalendarzowych). Wypełnienie i przesyłanie 
do biura sieci MOTOEXPERT w/w dokumentów 
jest obligatoryjne dla obu stron. 
 

3. Na podstawie dokumentu cesji zabezpieczającej 
koszty rzeczoznawcze sieci MOTOEXPERT, termin 
płatności zostaje automatycznie odroczony na 
okres maksymalnie 3 miesięcy od daty 
sporządzenia opinii technicznej. 

 
4. Po wykonaniu usługi Klient i jego pełnocmocnik 

otrzymują kompleksową, niemieckojęzyczną 
opinię techniczną wykonaną przez niemieckiego 
rzeczoznawcę samochodowego. Wówczas nie ma 
konieczności niezwłocznego regulowania przez 
Klienta kosztów rzeczoznawczych, gdyż termin 
płatności został odroczony zgodnie z pkt2. Po 
upływie oznaczonego terminu Klient może zostad 
wezwany do zapłaty należności. 

 
5. W przypadku kiedy Klient nie posiada tzw. 

Rechtsschutz i skorzysta z pomocy prawnika  z listy 
partnerskich kancelarii prawnych 
współpracujących z siecią MOTOEXPERT, musi 
liczyd się z poniesieniem kosztów adwokackich, 
których płatnośd równie często zostaje odroczona 
przez kancelarię prawną do momentu zakooczenia 
procedury likwidacyjnej. 

 
 

 


