
Prime Car Management S.A. 
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4 

Futura Leasing S.A. 
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4 

Masterlease  Sp. z o.o. 
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4 

MasterRent24 Sp. z o.o. 
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4 

NIP 957-07-53-221, KRS nr 0000013870,  
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku 
Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony  
23 817 680 zł, BDO 000339900

NIP 584-10-27-454, KRS nr 0000069348, 
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku 
Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony  
1 689 320 zł, BDO 000339611

NIP 584-26-99-948, KRS nr 0000362287, 
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku 
Kapitał zakładowy 7 905 000 zł,  
BDO 000339917 

NIP 521-337-00-54, KRS nr 0000247010, 
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku 
Kapitał zakładowy 2 850 000 zł, 
BDO 000392227 

Każda z ww. spółek posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 tj. z dnia 2019.01.21 z późniejszymi zmianami). 

Wniosek o wystawienie upoważnienia  

Informacja o szkodzie w umowie leasingu 

Nazwa firmy (Leasingobiorca) …………………………………………………………………………….……………………………………………………. 

Adres …………………………………………………………………………….……………………………………………………. 

Osoba kontaktowa …………………………………………………………………………….…………………………….…………………….. 

E-mail: …………………………………………………… Telefon: ……………………………………….. 

Nr Umowy Leasingu …………………………………………………… Nr rej. Pojazdu: ……………………………………….. 

Marka i model pojazdu …………………………………………………… Przebieg (km): ……………………………………….. 

Szkoda z dnia: …………………………………………………… Zgłoszona w dniu: ……………………………………….. 

Zgłoszona w towarzystwie 

ubezpieczeniowym (dokładna 

nazwa i adres inspektoratu) 

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

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

Wysokość szkody wyniesie około: …………………………………….  

Prosimy dołączyć kalkulację naprawy 

z towarzystwa ubezpieczeniowego! 

Szkoda jest zgłoszona z ubezpieczenia: Nr polisy: ……………………………………….. 

Szkoda została zakwalifikowana przez 

towarzystwo ubezpieczeniowe jako: 

*niepotrzebne skreślić 

Prosimy o wystawienie i wysłanie na adres towarzystwa ubezpieczeniowego cesji na odbiór odszkodowania przez: 

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

(nazwa i adres warsztatu upoważnionego do rozliczenia bezgotówkowego szkody) 

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

(nazwa i oddział banku oraz numer konta upoważnionej firmy) 

Przypominamy: zgodnie z ogólnymi warunkami umowy leasingu, Korzystający zobowiązuje się dokonywać napraw przedmiotu 

leasingu wyłącznie w warsztatach wymienionych, jako rozliczające się bezgotówkowo na aktualnych listach sporządzanych przez 

Finansującego (zamieszczonych na masterlease.pl). Za wystawienie cesji na warsztat remontowo-naprawczy spoza listy  

sporządzonej przez Finansującego cennik opłat dodatkowych w umowach leasingu przewiduje opłatę. 

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

Data Czytelny podpis Wnioskodawcy + pieczęć firmy (w przypadku spółek dodatkowo pieczęć imienna) 

Wypełniony i podpisany wniosek prosimy przesłać: 

• na adres centrala@masterlease.pl (skan podpisanego dokumentu), lub

• pocztą na adres: Prime Car Management S.A., ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk

https://masterlease.pl/
mailto:centrala@masterlease.pl?subject=Wniosek%20o%20upowa%C5%BCnienie,%20informacja%20o%20szkodzie%20w%20umowie%20leasingu
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