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UMOWA O WYKONANIE NAPRAWY POWYPADKOWEJ 

 
Zawarta w dniu................................................................................... , pomiędzy : 
 
1. .................................................................................................................................................................................. 

 
zamieszkałym ( z siedzibą ) w ......................................................................................................................... 
 
reprezentowanym przez................................................................................................................................... 

        zwanym dalej WŁAŚCICIELEM POJAZDU , a 
2. Przedsiębiorstwem Handlowym Maria Śliwka z siedzibą Katowice ul. Kościuszki 94 

 
         reprezentowanym przez ....................................................................................................... ..........................zwanym dalej       
         AUTORYZOWANYM DEALEREM treści następującej : 

§ 1 
1. WŁAŚCICIEL POJAZDU zleca , a  AUTORYZOWANY DEALER przyjmuje do naprawy 

 
uszkodzony pojazd marki ....................................................    o nr rej.  ....................................................... 
 
w związku ze szkodą komunikacyjną nr  ................................................. z dnia  ..................................... 

2. Naprawa pojazdu zostanie wykonana zgodnie z zakresem  uszkodzeń określonym  
 w  protokole szkody załączonym do niniejszej umowy .    

§ 2 
1. WŁAŚCICIEL lub UŻYTKOWNIK POJAZDU zobowiązuje się dokonać zapłaty za wykonaną naprawę przed odbiorem 

pojazdu. 
2. Płatność, o której mowa w ust. 1, może być dokonana bezpośrednio przez WŁAŚCICIELA lub UŻYTKOWNIKA 

POJAZDU, bądź też przez UBEZPIECZYCIELA w ramach przysługującego odszkodowania z tytułu pokrycia kosztów 
naprawy pojazdu.  

3. W przypadku płatności przez WŁAŚCICIELA lub UŻYTKOWNIKA odbiór samochodu może nastąpić po : 
- dokonaniu wpłaty gotówką w kasie A.S.O., 
- wpłynięciu należnej kwoty na konto A.S.O., 
- na podstawie wystawionego przez BANK potwierdzenia dokonania przelewu. 

4. Płatność za naprawę pojazdu w ramach przysługującego odszkodowania z tytułu pokrycia kosztów naprawy pojazdu 
dokonywana jest przez  ubezpieczyciela na podstawie udzielonego przez WŁAŚCICIELA POJAZDU  upoważnienia do 
wypłaty odszkodowania na rzecz  AUTORYZOWANEGO DEALERA . 

5. Jeżeli  płatność dokonana przez ubezpieczyciela w ramach przysługującego WŁAŚCICIELOWI odszkodowania nie 
pokryje kosztów naprawy pojazdu, WŁAŚCICIEL POJAZDU  zobowiązuje się dopłacić kwotę stanowiącą różnicę między 
kosztami naprawy a kwotą odszkodowania w terminie 14 dni od daty wezwania do zapłaty przez AUTORYZOWANEGO 
DEALERA .  

6. W razie rezygnacji z naprawy Właściciel pojazdu zobowiązuje się do zapłaty: 
a)należności za parkowanie i strzeżenie samochodu na terenie należącym do Delera,według stawki dziennej 25,00 zł za 
każdą rozpoczętą dobe; 
b)kosztów przygotowania pojazdu do oględzin w celu ustalenia uszkodzeń, oględzin pojazdu i sporządzenia wstępnego 
kosztorysu naprawy. 

7. W razie rezygnacji z naprawy, do czasu uregulowania należności o których mowa w punkcie 6 Dealerowi służy prawo 
zastawu na przedmiotowym pojeździe. 

§ 3 
AUTORYZOWANY DEALER ponosi odpowiedzialność na podstawie prawa za jakość 
i terminowość wykonanej naprawy. 

§ 4 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 5 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy . 
 
 
                WŁAŚCICIEL POJAZDU                                                       AUTORYZOWANY DEALER 
 
               ...............................................                                                   ..................................................... 
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