
 

 

_____________________ 
       Miejscowość, data 

 

Prokuratura Rejonowa w 

Legnicy  

ul. Grunwaldzka 8 

59-220 Legnica 
 

 

ZAWIADOMIENIE  

O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA 

 

Ja, niżej podpisany ______________________________________, zamieszkały przy 

ul. ________________________________ w _____________________________, kod pocztowy 

_________________ działając w imieniu własnym, na podstawie art. 304 § 1 kpk 

zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez spółkę: Europejskie 

Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Św. M. Kolbe 18, 59-220 

Legnica wpisanej do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem 000035983, polegającego na przywłaszczeniu pieniędzy w kwocie 

_____________________  złotych będących własnością poszkodowanego, przez spółkę  
(kwota należna zawiadamiającemu) Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. Wnoszę o wszczęcie 

postępowania przygotowawczego, w celu ustalenia stanu faktycznego oraz żądam 

ścigania i ukarania sprawcy.  

 

Wnoszę także o:   

 

I. przeprowadzenie dowodu z dokumentów dołączonych do zawiadomienia, tj.:  

1. umowy o dochodzenie roszczeń z dnia ______________________ w celu 

udowodnienia zawarcia umowy z EUCO i pełnomocnictwa do prowadzenia 

sprawy 

2. decyzji wydanej przez zakład ubezpieczeń,  

3. potwierdzeń przelewów dokonanych przez EUCO na rzecz Poszkodowanego 

na wykazanie faktu przywłaszczenia przez EUCO kwoty wskazanej w 

zawiadomieniu;  

4. wezwania do zapłaty kierowanego do EUCO w celu polubownego 

zakończenia postępowania*  

 

*niepotrzebne skreślić 

 

II. przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadka:  

 



1. ________________________________________________________________________  
imię, nazwisko, adres korespondencyjny 

  

2. ________________________________________________________________________ 
imię, nazwisko, adres korespondencyjny* 

 

*wskazać dane świadków lub usunąć zapis w przypadku braku świadków  

 

 

UZASADNIENIE 

 

Zawiadamiający w dniu ____________________ r. zawarł z Europejskim Centrum 

Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: „EUCO”) umowę o dochodzenie 

roszczeń odszkodowawczych na mocy której EUCO zobowiązało się do ustalenia 

podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody w związku z wypadkiem jakiego 

doznał _____________________________ oraz do uzyskania odszkodowania na jego rzecz.  
          (imię i nazwisko poszkodowanego) 

 

Wyżej wskazana spółka realizowała czynności, mające na celu uzyskanie 

należnych zawiadamiającemu środków pieniężnych z odszkodowania i 

zadośćuczynienia. Zakład ubezpieczeń przyznał poszkodowanemu kwotę 

_____________________________ złotych.  
(wskazać kwotę przyznaną przez ubezpieczyciela) 

Wypłata świadczenia przez zakład ubezpieczeń nastąpiła w formie przelewu na 

rachunek spółki EUCO.  

Zgodnie z §3 ust. 2 umowy o dochodzenie roszczeń, EUCO uprawiona było do 

potrącenia swojego wynagrodzenia wysokości procentowej i zobowiązana do 

przekazania pozostałych środków do Zawiadamiającego, na wskazany rachunek 

bankowy. Wypłata należnego Poszkodowanemu odszkodowania winna była zostać 

spełniona w całości, w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków od zakładu 

ubezpieczeń na rachunku EUCO.    

Do dnia złożenia niniejszego zawiadomienia Poszkodowany nie otrzymał całej 

należnej mu kwoty. Takie działanie nie jest zgodne nie tylko z umową, ale stanowi 

przestępstwo wskazane w art. 284 § 1 i § 2 k.k., bowiem EUCO nie jest uprawniona 

do korzystania ze środków, uzyskanych nienależnie. Brak przekazania środków na 

konto poszkodowanego doprowadziło do popełnienia przez EUCO przestępstwa 

przywłaszczenia mienia.   

Wobec powyższego, wnoszę jak w petitum pisma.  

 

 

_______________________________ 
 (czytelny podpis) 


