
    

OŚWIADCZENIE SPRAWCY WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO 

 
 
Ja .….............................................................................................................................................................................................................,  

(imię i nazwisko, PESEL) 

zamieszkały w ….......….......…............….......….….......…..….......…......….......…..............…………………………………………………….., 
(miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu i mieszkania) 

legitymując się prawem jazdy kat. …....... numer ….......….......…......., oświadczam że: 

w dniu ….......….......…................ około godz. ….......…....... w miejscowości ….......…...….......…................................................................  

kierując pojazdem marki ….......….......…............................................................. o numerze rejestracyjnym ….......….......…......., którego 

posiadaczem jest ….......….......….......….......…............................................................................................................................................,  
(imię i nazwisko lub nazwa) 

ubezpieczony w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w …………………..................…....., 
(nazwa ubezpieczyciela) 

nr polisy ….........….......…................................, ważnej od dnia ….........….........…....... do dnia ….......…...........…......., spowodowałem  

wypadek komunikacyjny . 

W tym wypadku uszkodzeniu uległ pojazd marki ….......….......….................................................... o numerze rejestracyjnym…....….......,  

którego posiadaczem jest ….......….......….......….......…..............................................................................................................................., 
(imię i nazwisko lub nazwa) 

którym kierował ….......….......….......….......….......…………………….…………………………………………………………………………….., 
(imię i nazwisko, PESEL) 

legitymujący się prawem jazdy kat. …....... numer ….......….......….........

……………………………………………………… 
data i czytelny podpis Sprawcy 

Okoliczności zdarzenia – opis wypadku: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Opis uszkodzeń pojazdu Poszkodowanego w wypadku: Opis uszkodzeń pojazdu Sprawcy wypadku: 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Świadkowie wypadku: 

1. …………………………………………………………………………………………………………................................................................. 
(imię, nazwisko, adres, tel.) 

 
2. …………………………………………………………………………………………………………................................................................. 

(imię, nazwisko, adres, tel.) 
 
 
 
 
 
 

……………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………….. 
 czytelny podpis Sprawcy czytelny podpis Poszkodowanego czytelne podpisy Świadków 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpośrednia Likwidacja Szkód (BLS)  to system likwidacji szkód, w którym poszkodowany w wyniku wypadku drogowego może 
zgłosić szkodę i uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela, z którym zawarł ubezpieczenie OC na swój pojazd. 

Likwidując szkodę w systemie BLS  po uzyskaniu oświadczenia sprawcy lub notatki Policji ze zdarzenia, należy skontaktować się ze 
swoim ubezpieczycielem OC –  przykładowo, jeśli ubezpieczenie OC poszkodowanego pojazdu jest zawarte w Concordii, to szkodę 
należy zgłosić w Concordii. 

Likwidacja szkód w ramach systemu BLS  jest całkowicie bezkosztowa dla poszkodowanego, jak również nie są wymagane dodatkowe 
zgody przy zawarciu ubezpieczenia. 

Zasady obciążania szkodą nie ulegają zmianie, tj. szkodą obciążany jest sprawca po zarejestrowaniu jej przez jego ubezpieczyciela. 

 

System BLS  dotyczy zdarzeń spełniających równocześnie warunki: 

� roszczenie objęte jest umową OC obowiązującą na dzień wystąpienia zdarzenia; 

� do zdarzenia doszło na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 

� roszczenie dotyczy wyłącznie szkody w pojeździe lub w mieniu znajdującym się w tym pojeździe; 

� w zdarzeniu brały udział nie więcej niż dwa pojazdy; 

� szacowana wartość szkody w pojeździe nie przekracza 30 000 zł; 

� zdarzenie polega na zderzeniu pojazdów sprawcy i poszkodowanego lub na najechaniu przez sprawcę na pojazd 
poszkodowanego; 

� poszkodowany dysponuje oświadczeniem sprawcy zdarzenia lub o szkodzie została powiadomiona jednostka policji; 

� zawiadomienie o szkodzie zostało złożone przez poszkodowanego bezpośrednio do ubezpieczyciela poszkodowanego lub 
dostarczone do ubezpieczyciela poszkodowanego przez ubezpieczyciela sprawcy na wniosek złożony przez 
poszkodowanego w momencie składania zawiadomienia o szkodzie. 

Jeśli którykolwiek z w/w warunków nie jest spełniony, w szczególności jest to szkoda osobowa lub zdarzenie wystąpiło za granicą 
Rzeczypospolitej Polskiej  – likwidacja szkody odbywa się tradycyjnie, czyli przez zgłoszenie do ubezpieczyciela sprawcy szkody. 

 

http://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/BLS/Prezentacja_na_czym_polega_BLS.pdf 
 


