Ostatnia aktualizacja: 04.03.2018

Regulamin serwisu Szkodowo.pl
1. Definicje
1. Szkodowo.pl, Serwis - oznacza serwis internetowy działający pod adresem Szkodowo.pl
2. Usługodawca - oznacza firmę Upcode Dariusz Stępniak, ul. Traktorowa 20/54, 91-129
Łódź, NIP: 8341813553
3. Użytkownik, sprzedający - oznacza osobę zarejestrowaną w Szkodowo.pl jako
sprzedający
4. Partner, kupujący - oznacza podmiot zarejestrowany w serwisie Szkodowo.pl jako
partner.
5. Ubezpieczyciel, TU - oznacza towarzystwo ubezpieczeniowe
6. Szkoda - oznacza szkodę komunikacyjną lub osobistą, w której uczestniczył Użytkownik.
Likwidatorem szkody jest Ubezpieczyciel oraz prawo do roszczeń wynikających z
jej tytułu.
7. Dane szkody - podstawowe dane szkody komunikacyjnej (data zdarzenia, numer
rejestracyjny pojazdu, marka pojazdu), numer szkody w systemie Ubezpieczyciela,
nazwa ubezpieczyciela oraz dane właściciela (PESEL, imię i nazwisko) oraz jego
adres.
8. Odszkodowanie - oznacza odszkodowanie otrzymane za szkodę od Ubezpieczyciela
9. Sprzedaż szkody - oznacza przeniesienie praw do wszelkich roszczeń tytułem szkody.

2. Postanowienia ogólne
1. Sprzedaż szkody komunikacyjnej jest bezpłatna dla Użytkownika
2. Serwis pośredniczy pomiędzy stronami transakcji przeniesienia praw cesji do szkody.
3. Działalność Serwisu polega na przekazywaniu danych kontaktowych pomiędzy
Użytkownikiem i Partnerem oraz na wygenerowaniu odpowiednich, wymaganych
prawem dokumentów (Umowa Sprzedaży, Umowa Cesji, Upoważnienie).
4. Serwis nie jest stroną w transakcji przeniesienia praw do szkody.

Strona 1 z 4

Ostatnia aktualizacja: 04.03.2018

3. Zasady sprzedaży praw do szkody komunikacyjnej
1. Użytkownik oświadcza, że posiada pełne, nieograniczone i wyłączne prawa do roszczeń
z tytułu szkody wystawianej na sprzedaż w Szkodowo.pl
2. Użytkownik oświadcza, że wszystkie podane w Szkodowo.pl informacje są zgodne z
prawdą i stanem faktycznym.
3. Użytkownik oświadcza, że może zbyć prawo do roszczeń tytułem szkody wystawianej w
Serwisie.
4. Użytkownik oświadcza, że nie dokonał cesji szkody na podmioty trzecie, ani nie dokona
takiej cesji w trakcie sprzedaży szkody w Serwisie.
5. Usługodawca ma prawo do odrzucenia oferty sprzedaży szkody wystawionej przez
użytkownika
6. Po zaakceptowaniu oferty sprzedaży szkody (tj. Po przesłaniu przez użytkownika
kompletu dokumentów i pozytywnej weryfikacji usługodawcy) będzie ona
publikowana w Serwisie przez 7 dni. W tym czasie Partnerzy mogą składać swoje
oferty wykupu. Po 7 dniach od publikacji szkody możliwość składania nowych
ofert dla Partnerów jest blokowana. Użytkownik wciąż może wybrać ofertę
sprzedaży złożoną przez Partnera.
7. Użytkownik nie ma obowiązku wyboru jednej ze złożonych mu ofert, o ile wyda mu się
ona niesatysfakcjonująca.
8. Po wybraniu oferty i wypełnieniu formularza danych do umowy Użytkownik zobowiązany
jest do sprzedaży Szkody Partnerowi, którego oferta została wybrana.

4. Zasady zakupu praw do szkody komunikacyjnej
1. Partner oświadcza, że znane mu są przepisy prawa regulujące kwestie sprzedaży i
zakupu praw do roszczeń z tytułu szkody komunikacyjnej.
2. Partner oświadcza, że wszystkie podane przy rejestracji konta dane, oraz dane podane
przy późniejszej edycji konta są poprawne i zgodne z prawdą.
3. Partner oświadcza, że posiada wiedzę niezbędną do przeprowadzenia zakupu szkody.
4. Partner zobowiązuje się do sfinalizowania transakcji zakupu szkody, o ile jego oferta
złożona Sprzedającemu zostanie przez Sprzedającego wybrana.
5. Partner może skorzystać ze wzorów umów dostarczonych przez Szkodowo.pl.
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6. W przypadku gdy Partner korzysta ze wzorów umów - są one dostarczane
użytkownikowi, który ma obowiązek podpisać dokumenty oraz wysłać je
bezpośrednio do Partnera.
7. Partner ma wgląd we wzór generowanych umów.
8. W przypadku gdy Partner korzysta z własnych wzorów umów, otrzymuje on wszystkie
dane Sprzedającego oraz jego dane kontaktowe.

5. Rozliczenia z Partnerami
1. Po wybraniu przez Sprzedającego oferty złożonej przez Partnera oraz po wypełnieniu
formularza danych do umowy, Partnerowi naliczana jest prowizja na koncie, w
wysokości wskazanej na stronie „Dla Partnerów”: https://szkodowo.pl/dlapartnerow
2. Na podstawie naliczonych prowizji raz w miesiącu wystawiana jest faktura zbiorcza VAT
zawierająca jako pozycje wszystkie transakcje.
3. Termin płatności na fakturze zbiorczej to 7 dni.

6. Polityka prywatności i pliki Cookie
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury
i zawartości
• utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
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• określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w
sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
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