Samochód zastępczy po kolizji z OC sprawcy!
Twoje odszkodowanie może być większe! Sprawdź jak!
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Kolizja, stłuczka lub wypadek - niezależnie od tego w jakim zdarzeniu samochód został uszkodzony, poszkodowany ma prawo ubiegać się o auto
zastępcze. Nie wszyscy jednak wiedzą, że można je wynająć bezpłatnie z OC sprawcy.

Każdy kierowca powinien
wiedzieć, że osoby poszkodowane w zdarzeniach drogowych
mają prawo do wynajmu pojazdu
zastępczego na koszt ubezpieczyciela sprawcy. Dotyczy to zarówno osób, które używają samochodu do celów prywatnych, jak
i osób używających auta do celów
służbowych. Tak stanowi uchwała Sądu Najwyższego. Mimo tego,
ubezpieczyciele wciąż niechętnie
za to płacą, dlatego warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnej
firmy, która pomoże wyegzekwować należność.

- Klientem zajmujemy się
kompleksowo - wyjaśnia Paweł
Gołąb, z firmy ASAP Paweł Gołąb. - Dbamy o takie podstawy
jak podstawienie pojazdu podobnych gabarytów w uzgodnione
miejsce czy udostępnienie pojazdu na cały okres likwidacji szkody. Ubezpieczyciele często pozwalają na wydanie auta jedynie
na okres technologicznego czasu
naprawy, a my staramy się przed
tym uchronić naszych klientów.
Prowadzimy pełną likwidację
szkody, od zgłoszenia i dostarczenia dokumentów, poprzez przy-

gotowanie realnego kosztorysu
- wyceny aż po uzyskanie należnego odszkodowania. Wyróżnia
nas, szeroki zakres działalności,
który dotyczy pojazdów z segmentów: B, C, D, Minivan, Chłodnia i pojazdów przeznaczony do
nauki jazdy.
Warto też dodać, że działalność obsługuje osoby poszkodowane potrzebujące pomocy
prawnej przy dochodzeniu odszkodowań w zakresie szkód
krajowych oraz zagranicznych
- nawet do trzech lat wstecz. Poszkodowany może skorzystać
z usług firmy ASAP Paweł Gołąb,
gdy kolizja wydarzyła się z winy

osób trzecich. Na miejsce kolizji wezwano policję lub spisano
oświadczenie
potwierdzające
winę sprawcy. Uszkodzony samochód jest potrzebny do normalnego funkcjonowania, np.: do dojazdu do pracy lub odwożenia dzieci
do szkoły. Po przyznaniu auta należy podpisać umowę najmu, a po
zakończonym wynajmie cesję
wierzytelności. Na jej podstawie
samochód zostanie rozliczony
bezgotówkowo z Towarzystwem
Ubezpieczeń. Potrzebne jest również oświadczenie stanowiące
o braku możliwości korzystania
ze swojego pojazdu wskutek jego
zniszczenia lub uszkodzenia.

Podsumowując.
Decydując się na usługi profesjonalnej firmy poszkodowany nie
musi się martwić o likwidację
szkody i koszty. W dodatku
całe działanie jest prowadzone
bezpłatnie. ASAP Paweł Gołąb
gwarantuje, że wynajmowane
pojazdy nie mają dziennych
limitów kilometrów i oferuje
profesjonalną pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania przydatną w całym
procesie likwidacji szkody nie
tylko w kwestii wynajmu samochodu zastępczego.
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