PEŁNOMOCNICTWO
Działając w imieniu ………….. podaj dane właściciela przesyłki

(więcej informacji w legendzie na dole

dokumentu)……….…….…………………………………………………………………………..…….,

adres …………………..………………….., KRS ………………, NIP ……………….., /
Ja … podaj dane właściciela przesyłki………(imię i nazwisko)…………..,
adres zamieszkania ………………….., NIP ………………., prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą ………………………., adres ……………… (W przypadku osoby prawnej należy wpisać
numer KRS bądź NIP w sposób umożliwiający identyfikację podmiotu. Jeśli jesteś Osobą
prywatną, pozostaw ostatnie pola puste)

w związku z …podaj powód reklamacji (nieterminowe doręczenie , uszkodzenie, zagubienie)
… przesyłki o numerze listu przewozowego: …podaj numer listu przewozowego którego
dotyczy reklamacja … nadanej za pomocą serwisu www.apaczka.pl przy pomocy operatora
logistycznego …podaj nazwę przewoźnika (np. DPD / DHL /

itp.).… (reklamacja stanowi

załącznik do niniejszego pełnomocnictwa), jako Nadawca / Odbiorca* (niepotrzebne skreślić),
będącym właścicielem towaru stanowiącego zawartość przesyłki, tj. …………podaj zawartość
przesyłki…………………………………………………………………………….
udzielam pełnomocnictwa
R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02 - 797 Warszawa;
wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000335110, REGON 141963798, NIP 7010194877,o
kapitale zakładowym 56.900 zł
do zastępowania mnie w postępowaniu reklamacyjnym dotyczącym ww. przesyłki, w tym w szczególności
do występowania z reklamacją do ww. operatora logistycznego oraz do dochodzenia odszkodowania z
tytułu uszkodzenia ww. przesyłki.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez R2G Polska Sp. z o.o. w
procesie reklamacyjnym, w tym do przekazywania moich danych ww. operatorowi logistycznemu oraz
kancelariom prawnym i windykacyjnym celem odzyskania dochodzonego odszkodowania.

……………………………………………………….

Podpis Nadawcy / Odbiorcy*
*niepotrzebne skreślić (Pamiętaj, że podpis powinien być czytelny, w przypadku doręczenia przesyłki do firmy
wymagana jest pieczątka firmowa. Podpis powinien należeć do właściciela towaru)

Legenda:
Nadawca- podmiot, który wydaje przesyłkę Kurierowi lub którego dane jako nadawcy
Przesyłki zostały podane w formularzu nadania Przesyłki (pole NADAWCA);
Odbiorca - Odbiorcą przesyłki jest podmiot, którego dane zostały podane w formularzu
nadania przesyłki (pole ODBIORCA)"
Właściciel towaru / przesyłki - Zgodnie z art. 75 ust. 3 pkt 2b ustawy Prawo
przewozowe roszczenia przeciwko przewoźnikowi z tytułu utraty, ubytku czy uszkodzenia
przesyłki przysługują nadawcy lub odbiorcy zależnie od tego, któremu z nich przysługuje
prawo rozporządzania przesyłką.
„uprawnienie nadawcy do rozporządzania przesyłką wygasa, gdy odbiorca wprowadził
zmianę umowy przewozu, przyjął list przewozowy albo odebrał przesyłkę. Od tej chwili
prawo rozporządzania przesyłką przysługuje tylko odbiorcy.” Oznacza to, że
właścicielem przesyłki w przypadku doręczenia jest odbiorca, w przypadku zwrotu nadawca

