
 

 

 

 

Wzór odwołania od decyzji 

Allianz 
 

Szanowni Państwo, 

 

To moja pierwsza nieco większa publikacja na 

stronie zadoscuczynienie.com . Często w 

wiadomościach prywatnych pytacie, w jaki 

sposób odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. 

W swojej pracy zawodowej miałem okazję 

stworzyć naprawdę wiele odwołań od decyzji 

ubezpieczycieli. Przygotowałem dla Was krótką 

publikację, która stanowi wzór odwołania od 

decyzji Allianz.  

W przypadku pytań zachęcam do kontaktu. 

Pozdrawiam, 

Piotr Stosio 

Radca Prawny 

 

Tel.: 604 183 261 

e-mail: biuro@ssk-legal.pl 

 

https://zadoscuczynienie.com/
https://zadoscuczynienie.com/odwolanie-od-decyzji-pzu/
mailto:biuro@ssk-legal.pl


WZÓR 

odwołania od decyzji Allianz 

Warszawa, 22 stycznia 2020 r. 

 

Jan Nowak 

Aleja Niedźwiedzia 153/222 

02-020 Warszawa 

       TUiR Allianz Polska SA 

       ul. Rodziny Hiszpańskich 1 

       02-685 Warszawa 

dot. szkody z dnia 1 stycznia 2019 roku 

o nr 1/1/2019 

REKLAMACJA  

WRAZ Z WEZWANIEM DO ZAPŁATY 

Działając w imieniu własnym, w związku z wypadkiem z dnia 1 stycznia 2019 r., za który 

odpowiedzialność ponosi kierowca pojazdu mechanicznego ubezpieczonego w zakresie OC 

ppm. w TUiR Allianz Polska SA, składam reklamację w trybie ustawy o rozpatrywaniu 

reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym z dnia 5 sierpnia 

2015 r. (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1348) od decyzji z dnia 10 stycznia 2020 r. oraz wzywam do 

niezwłocznej zapłaty na moją rzecz kwoty 100 000 zł (sto tysięcy) tytułem zadośćuczynienia 

pieniężnego, a także kwoty 42 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy) tytułem odszkodowania w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. 

 

UZASADNIENIE 

Decyzja z dnia 10 stycznia 2020 r. wydana przez TUiR Allianz Polska SA jest błędna, ponieważ 

nie uwzględnia wszystkich okoliczności i konsekwencji wypadku drogowego, któremu uległem 

w dniu 1 stycznia 2019 roku. Poczynając od dnia wypadku przez najbliższe 6 miesięcy byłem 

osobą leżącą i unieruchomioną.  

Musiałem liczyć na pomoc osób trzecich, w tym w najprostszych czynnościach życia 

codziennego. Poniosłem ogromne koszty leczenia i rehabilitacji. Musiałem poddać się dwóch 

operacjom po złamaniach nogi, a rokowania co do mojego powrotu do zdrowia są wyjątkowo 



niepewne. W konsekwencji, biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, przyznana kwota 5 000 

zł tytułem zadośćuczynienia jest rażąco niska. 

Ponadto niezasadne jest nieuwzględnienie kwoty 42 000 zł tytułem utraconych dochodów, 

jakie poniosłem. Na okres pierwszych 6 miesięcy po wypadku byłem zmuszony do zawieszenia 

działalności gospodarczej, którą prowadzę od wielu lat. W poprzednich miesiącach natomiast 

zarabiałem średnio po 7 000 zł. W konsekwencji przez 6 miesięcy utraciłem 42 000 zł. 

Powyższe potwierdza kopia przedłożonej przeze mnie księgi przychodów i rozchodów.   

Jednocześnie wskazuję, że brak zapłaty w powyższym terminie spowoduje wszczęcie 

postępowania sądowego bez dalszych wezwań. A to narazi TUiR Allianz Polska SA na 

dodatkowe koszty związane z udziałem mojego pełnomocnika. 

 

 

Jan Nowak  

[własnoręczny podpis] 


