INFORMACJA KRAJOWEGO BIURA ODSZKODOWAŃ
W PRZEDMIOCIE PRAWA DO ODBIORU ZAŚWIADCZENIA / NOTATKI
POLICYJNEJ ZE ZDARZENIA DROGOWEGO
Poszkodowany w kolizji drogowej ( kierujący, pasażer i właściciel pojazdu ) ma prawo wnioskować do
jednostki policji o wydanie zaświadczenia / notatki ze zdarzenia drogowego.
Warunkiem otrzymania dokumentu jest wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.
Opłatę za wydanie zaświadczenia / notatki należy dokonać na rachunek właściwego miejscowo Urzędu
Miasta. Tytuł przelewu : "Opłata za wydanie notatki ze zdarzenia drogowego z dnia ....... "
Oryginał dowodu wpłaty (w wysokości 17 zł.) należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia /
notatki. W razie odbioru osobistego dowód opłaty można doręczyć najpóźniej przy odbiorze zaświadczenia.
Podstawa prawna : Ustawa z dn. 16 listopada 2006 r. o opłatach skarbowych Dz. U. z 2006 nr. 225, poz. 1635
z późniejszymi zmianami.
Informujemy jednocześnie, że zakład ubezpieczeń w której ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej
pojazd sprawcy zdarzenia drogowego ( zobowiązana do likwidacji szkody komunikacyjnej) otrzymuje
powyższe zaświadczenie / notatkę bez uiszczania opłat.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu :
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Krajowe Biuro Odszkodowań prowadzi szeroki katalog spraw :

sprawy
agentów
ubezpieczeniowych

sprawy
warsztatów
samochodowych

wypadki
komunikacyjne

zderzenia
ze zwierzyną
sprawy
o zapłatę
słupy
średnie/
wysokie
napięcie

wypadki
w gospodarstwie
rolnym

zniszczenia
upraw
rolnych

zakażenia
w jednostkach
służby
zdrowia

upadki
poślizgi

wypadki
na budowie

błędy
w sztuce
lekarskiej

zniszczenie
strata
majątku

pogryzienie
przez
psa

uszkodzenia
zniszczenia
pojazdu

upadki
z wysokości

zalania
powodzie
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