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Odszkodowanie 

od szpitala 
 
Pacjenci szpitali mogą domagać się 

odszkodowania za błędy popełnione 

przez personel medyczny. Zgodnie z 

treścią ustawy ze zdarzeniem 

medycznym mamy do czynienia w 

przypadku, gdy dochodzi do zakażenia 

pacjenta biologicznym czynnikiem 

chorobotwórczym, uszkodzenia ciała 

lub rozstroju zdrowia albo śmierci, 

będącego następstwem niezgodnych 

z aktualną wiedzą medyczną:  

 diagnozy, jeżeli spowodowała 

ona niewłaściwe leczenie albo 

opóźniła właściwe leczenie, 

przyczyniając się do rozwoju 

choroby,  

 leczenia, w tym wykonania 

zabiegu operacyjnego, 

 zastosowania produktu 

leczniczego lub wyrobu 

medycznego. 

 

Zanim jednak poszkodowany wystąpi z 

roszczeniem, powinien wyliczyć 

wysokość kwoty, której ma zamiar się 

domagać. W ramach odszkodowania 

można żądać: zwrotu kosztów 

leczenia, opieki pielęgniarki czy 

wydatków na lekarstwa lub protezy. 

 

Eventus Dochodzenie Odszkodowań 

dochodził niedawno od szpitala  przed 

Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o 

Zdarzeniach Medycznych kwoty 100 

tys. zł, czyli maksymalnej wysokości 

świadczenia (odszkodowania i 

zadośćuczynienia) z tytułu jednego 

zdarzenia spowodowanego 

uszkodzeniem ciała.  

 

Po orzeczeniu zdarzenia medycznego, 

szpital złożył wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy przez komisję 

wojewódzką. Komisja wydała 

orzeczenie potwierdzające zdarzenie 

medyczne.  

 

Po upływie terminu przewidzianego do 

wniesienia skargi o stwierdzenie 

niezgodności z prawem orzeczenia 

wojewódzkiej komisji, jako pełnomocnik 

poszkodowanej, wystąpiliśmy do 

wojewódzkiej komisji o wystawienie 

zaświadczenia, w którym komisja 

stwierdza złożenie wniosku o ustalenie 

zdarzenia medycznego, wysokość 

odszkodowania lub zadośćuczynienia 

oraz fakt nieprzedstawienia propozycji 

odszkodowania lub zadośćuczynienia 

przez stronę przeciwną.  

 

- Zaświadczenie stanowi tytuł 

wykonawczy. W chwili obecnej nasz 

mecenas wystąpił z wnioskiem do 

szpitala o zapłatę wnioskowanej kwoty. 

W przypadku odpowiedzi negatywnej 

albo braku odpowiedzi wystąpi do 

komornika z wnioskiem o zajęcie 

komornicze – tłumaczy Wojciech 

Kloska, Dyrektor Departamentu 

Likwidacji szkód. 

 

 
Fot. Tomasz Sienicki 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Hospita

l#mediaviewer/File:Hospital_room_ubt.jpeg 

 

Fot. z okładki: Alina Zienowicz 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Ambul

ance#mediaviewer/File:POL_2007_08_28_w

arsaw_szpital_grochowski_04.JPG 
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Przykładowe sprawy 

 

 

 

Kierujący ciągnikiem skręcając do 

swojego gospodarstwa przeciął pas 

ruchu i spowodował zderzenie z 

motocyklem prowadzonym przez 

naszego klienta. W wyniku wypadku 

poszkodowany doznał złamań (w 

tym z przemieszczeniem) i stłuczeń. 

W sprawie zostało uzyskane 

odszkodowanie w wysokości 55.000 

zł zadośćuczynienia oraz około 

2.000 zł tytułem roszczeń 

dodatkowych. Odszkodowanie 

zostało uzyskane z UFG z uwagi na 

brak informacji czy 

sprawca wypadku 

posiadał w chwili 

zdarzenia 

ubezpieczenie OC 

posiadaczy 

pojazdów 

mechanicznych. 

Dokumentacja z 

prowadzonego 

postępowania 

karnego, ze 

względu na upływ 

czasu, została wybrakowana co w 

praktyce uniemożliwiło 

zweryfikowanie informacji o 

wykupieniu polisy OC przez sprawcę 

wypadku. 

 

 

*** 

 

 

Rok zdarzenia: 2012 

Ubezpieczyciel: AXA  

Typ zdarzenia: wypadek przy pracy 

Wynegocjowana kwota: 12 tys. zł - 

sprawa w toku 

Poszkodowany uderzył głową o 

obudowę wentylacyjną, która była 

zbyt nisko zawieszona. 

Ubezpieczyciel odmówił 

wypłacenia odszkodowania 

tłumacząc, że szkoda nie powstała 

z winy pracodawcy. 

Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań złożył wniosek o 

interwencję do rzecznika 

ubezpieczonych. Wówczas AXA 

zmieniło decyzję – okazało się, że 

pracodawca odpowiada za 

szkodę, ale jest ona poniżej  

franszyzny (kwoty, do której 

odpowiada sprawca szkody). Po 

kolejnym odwołaniu AXA znów 

zmienia zdanie: szkoda jest powyżej 

franszyzny i wypłaca na rzecz 

poszkodowanego 

kwotę 12 tys. zł. 

 

Sprawa jest nadal w 

toku. Eventus 

Dochodzenie 

Odszkodowań 

dochodzi od 

sprawcy szkody, 

czyli zakładu pracy, 

9,8 tys. zł (do której 

on odpowiada). 

 

 

*** 

 

Rok zdarzenia: 2012 

Ubezpieczyciel: Allianz 

Typ zdarzenia: kolizja drogowa 

Wynegocjowana kwota: 4 tys. zł 

 

Na skutek kolizji drogowej 

poszkodowana doznała licznych 

stłuczeń. 

Szkodę zgłosiła do ubezpieczyciela. 

W trakcie postępowania 

ugodowego i po wydaniu opinii 

przez lekarzy, podpisana została 

ugoda na kwotę 4 tys. zł. 

 

Opinie klientów: 

 

Wszystko załatwiliśmy za 

pomocą internetu i poczty. 

Na każdym etapie sprawy 

prawnicy z Eventus 

informowali mnie o postępie. 

Jestem bardzo zadowolona. 

 

Iwona Marsk 
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Rozmowa 
z Marcinem Dembskim 
kierownikiem regionu 

Poznań,  

w Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań  
od dwóch lat 

 
 

 

- Zawsze Pan wiedział, że chce 

zajmować się dochodzeniem 

odszkodowań? 
 

- Przed rozpoczęciem współpracy z 

Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań prowadziłem długo 

własną działalność gospodarczą w 

różnych branżach. Wreszcie trafiłem 

na zawód, który odpowiada mi pod 

każdym względem w stu 

procentach.  

 

 

- Pamięta Pan swoje początki 

w kancelarii Eventus 

Dochodzenie Odszkodowań?  
 

- Początki były dla mnie dość łatwe, 

bo na początku traktowałem tę 

współpracę jako dodatkową. 

Jednak po kilku miesiącach, widząc 

dotychczasowe efekty i możliwości, 

zrezygnowałem z 

dotychczasowego zajęcia i 

skupiłem się wyłącznie na 

pozyskiwaniu klientów dla  Eventus.  

 

 

- Co w tej pracy jest 

najtrudniejsze? 
 

 
 

 

 

- To nie jest trudny zawód. Trzeba 

tylko mieć dużo dobrych chęci.  

 

Wtedy ta praca jest przyjemna i 

daje wiele satysfakcji. Szczególnie 

wtedy, gdy uświadamiam naszych 

klientów, że należą się im 

świadczenia odszkodowawcze za 

wypadek a oni kiwają z 

niedowierzaniem podpisując 

dokumenty.  

 

Kiedy natomiast dzwonią bo uzyskali 

świadczenia dzięki mojej pomocy i 

dziękują, że dotarłem do nich, 

wtedy czuję ogromną satysfakcję z 

dobrze wykonanej pracy. 
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PO GODZINACH 

CZYLI PASJE EVENTUSÓW 

 

 

Jacy jesteśmy? Co lubimy? Jakie 

skrywamy w sobie pasje i czym 

zajmujemy się po godzinach? Chcemy, 

dać się poznać nie tylko od służbowej, 

ale także od prywatnej strony. Dzisiaj 

kolej na Annę Olko, partnerem Regionu 

Wrocław. 

 

Lubię coś sobie uszyć 

 

 
Chociaż pani Ania urodziła się w 

Rybniku, to już od 19 roku życia 

mieszka we Wrocławiu. To piękne 

miasto zna od podszewki.  

- Tutaj poznałam swojego męża i 

urodziłam dwójkę dzieci. Joachim 

ma już cztery lata, a Janka prawie 

trzy. Syn chodzi do przedszkola i 

uwielbia cyferki, liczenie, 

dodawanie.  

 

 

 

Córeczka właśnie dostała się do 

przedszkola. Lubi opowiadać bajki i 

robić fikołki. 

 

Nikogo więc nie zdziwi, że każdą 

wolną chwilę pani Ania stara się 

spędzać ze swoimi pociechami. 

Kiedy jednak znajdzie kilka minut 

tylko dla siebie, zaszywa się i 

przenosi w fascynujący świat 

literatury...  

- Bardzo lubię czytać książki, 

szczególnie Stephena Kinga, 

Eduardo Mendozy oraz Joela 

Egloffa. 

 

To nie jedyne pasje bohaterki tego 

Biuletynu. - Interesuję się 

psychologią w związku oraz 

psychologią i metodami 

wychowawczymi dzieci. Ostatnio 

moim nowym zainteresowaniem jest 

też szycie na maszynie. Właśnie 

ukończyłam kurs i uszyłam pierwszą 

torebkę!  

 

Po małych problemach 

zdrowotnych wróciłam również na 

rower, ale sama jazda nie jest dla  

mnie tak mila, jak zadowolenie 

moich dzieci z przewożenia ich w 

foteliku.  

 

Co jeszcze? 

- Bardzo lubię prowadzić 

samochód. Robię to trochę 

"rajdowo" ale bezpiecznie. Prawo 

jazdy zdałam za pierwszym razem i 

jestem z tego dumna. Lubię 

prowadzić duże auta i myślę też o 

zrobieniu prawa jazdy kategorii C. 

Znajomi mówią że powinnam być 

stylistką. Lubię pomagać w doborze 

stroju i dodatków i dobrze mi to 

wychodzi. 
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PrasÓWKA 
 

Kierowca MPK zmarł w 

autobusie. ZUS odmówił 

wypłaty odszkodowania. 
 

 

Najpierw pasażer zaatakował w au-

tobusie kierowcę MPK, chwilę póź-

niej mężczyzna zmarł. ZUS odmówił 

wdowie wypłaty odszkodowania, 

uznając, że nie był to wypadek przy 

pracy. Co więcej, zakład podniósł 

składkę dla MPK z powodu śmiertel-

nego wypadku kierowcy - czytamy 

na stronie "Gazety Wyborczej". 

 

Zdarzenie miało miejsce 6 września 

ubiegłego roku. Jeden z pasażerów 

zaatakował kierowcę, twierdząc, że 

ten nie zatrzymał się na jednym z 

przystanków. W wyniku szarpaniny 

mężczyzna zmarł wskutek zawału 

serca. Zastraszony przez napastnika 

świadek nie powiedział policji i 

lekarzom, co się wydarzyło. Ci 

ostatni uznali, że śmierć nastąpiła z 

przyczyn naturalnych. 

 

Policja nie zabezpieczyła kamer 

monitoringu, a prokuratura 

dowiedziała się o ich istnieniu 

dopiero po interwencji "Gazety 

Wyborczej". Po obejrzeniu nagrania 

zatrzymano 46-letniego Mariusza C. 

 

Biegły zawarł w opinii zdanie, że 

stres oraz emocje wywołane 

zdarzeniem w sposób pośredni 

mogły przyczynić się do zawału 

serca. Mariusz C. został oskarżony o 

naruszenie nietykalności kierowcy. 

 

ZUS odrzucił wniosek wdowy o 

odszkodowanie za śmierć męża. 

Zakład uznał, że zawał serca nie był 

wypadkiem w pracy. 

 

Co więcej, MPK zostało obciążone 

podwyższoną składką z tytułu 

ubezpieczenia wypadkowego 

pracowników za okres od 1 kwietnia 

2013 do 31 marca 2014. Składka 

została podniesiona za śmiertelny 

wypadek w pracy w 2013 roku. 
 

(KT) 

Opracowanie 

http://wiadomosci.onet.pl/slask/kierowca-

mpk-zmarl-w-autobusie-zus-odmowil-

wyplaty-odszkodowania/2z348 

na podstawie: Gazeta Wyborcza 
 
 

*** 
 
 

Braniccy bez odszkodowania 

za rękopisy z Wilanowa  

 

Muzeum Narodowe nie musi 

wypłacać odszkodowania 

spadkobiercy rodziny Branickich za 

zaginione w latach 50. modlitewniki 

- orzekł wczoraj Sąd Apelacyjny w 

Warszawie. Choć proces dotyczył 

kilkunastu rękopisów z tzw. Biblioteki 

Wilanowskiej, skutkiem wyroku może 

być oddalenie roszczeń do całego 

księgozbioru, a nawet 

zgromadzonych w Pałacu w 

Wilanowie muzealiów. 

Do rodziny Branickich należał on do 

II wojny światowej. Potem przejęło 

go państwo. Roszczenia potomków 

dawnych właścicieli objęły 

wilanowskie archiwum, meble i 

dzieła sztuki (to ok. 6 tys. obiektów 

muzealnych) oraz księgozbiór z 

rysunkami i grafikami, który znajduje 

się w Wilanowie. W 2009 r. rodzina 

ogłosiła zamiar odzyskania pałacu. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwiadomosci.onet.pl%2Fslask%2Fkierowca-mpk-zmarl-w-autobusie-zus-odmowil-wyplaty-odszkodowania%2F2z348&h=QAQE4yzaZ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwiadomosci.onet.pl%2Fslask%2Fkierowca-mpk-zmarl-w-autobusie-zus-odmowil-wyplaty-odszkodowania%2F2z348&h=QAQE4yzaZ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwiadomosci.onet.pl%2Fslask%2Fkierowca-mpk-zmarl-w-autobusie-zus-odmowil-wyplaty-odszkodowania%2F2z348&h=QAQE4yzaZ&s=1
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Średniowieczne modlitewniki 

 

Sprawa odszkodowania za rękopisy 

jest odpryskiem trwającego od kilku 

lat procesu o wydanie księgozbioru. 

Według różnych źródeł Biblioteka 

Wilanowska liczyła niegdyś 

kilkadziesiąt tysięcy tomów. W XIX-

wiecznym inwentarzu figurują m.in. 

iluminowane średniowieczne 

modlitewniki. Kilkanaście z nich 

znajdowało się w pałacu po wojnie, 

ale w 1953 r. wyłączono je z 

księgozbioru, przekazano 

ówczesnemu kustoszowi i ślad po 

nich zaginął. Odszkodowania za 

utracone księgi zażądał Adam 

Rybiński, najstarszy wnuk ostatniego 

prywatnego właściciela Wilanowa 

Adama Branickiego. Jego biegli 

wycenili modlitewniki na 750 tys. zł. 

W zeszłym roku Sąd Okręgowy w 

Warszawie przyznał rację 

potomkowi Branickich, ale wysokość 

odszkodowania ustalił na 83,3 tys. zł. 

Powód: Rybiński jest jednym z 

kilkorga spadkobierców i przysługuje 

mu jedna dziewiąta tej kwoty z 

odsetkami. Miało ją wypłacić 

Muzeum Narodowe, któremu po 

wojnie podlegał Pałac w 

Wilanowie. Od wyroku odwołały się 

jednak obie te instytucje. Muzea 

argumentowały, że roszczenie 

Rybińskiego jest przedawnione. 

Podały też w wątpliwość, czy 

modlitewniki z dawnej Biblioteki 

Wilanowskiej (znane tylko z XIX-

wiecznego opisu) i te zaginione po 

wojnie były tymi samymi księgami. 

 
Źródło: 

http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,348

89,15814587,Braniccy_bez_odszkodowania_

za_rekopisy_z_Wilanowa.html 

Tomasz Urzykowski/ PAP 

 

 

*** 

 

 

Skarbówka wbrew sądowi 

żąda podatku od 

odszkodowań. Można 

wystąpić o zwrot 
 

 

Naczelny Sąd Administracyjny 

stwierdził, że pieniądze przyznane w 

sądzie za przewlekłość postępowań 

nie podlegają opodatkowaniu. 

Mimo to urzędy skarbowe nadal 

traktują to jako dochód. - To 

klasyczny przykład tego, że życie 

sobie, a fiskus sobie - mówi prezes 

Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom 

Przestępstw 

Opisaliśmy niedawno historię 

mieszkańca Tychów, który podczas 

rozwodu złożył skargę na 

przewlekłość postępowania. 

Rozpatrujący ją sąd przyznał, że 

sędziowie działali opieszale, i 

przyznał mężczyźnie 2 tys. zł 

odszkodowania. 

 

W lutym tyszanin otrzymał z sądu PIT-

8C z "informacją o przychodach z 

innych źródeł". Oznaczało to, że 

musi zapłacić podatek od 

przyznanego mu przez państwo 

odszkodowania. Powód? - Kwoty 

zasądzone przez sąd w związku z 

przewlekłością stanowią przychód - 

wyjaśniał Michał Kasprzak, rzecznik 

prasowy Izby Skarbowej w 

Katowicach. 

 
Cały tekst: 

http://wyborcza.pl/1,75478,15772170,Skarb

owka_wbrew_sadowi_zada_podatku_od_o

dszkodowan_.html#ixzz2ya4dZCF8

http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,15814587,Braniccy_bez_odszkodowania_za_rekopisy_z_Wilanowa.html
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,15814587,Braniccy_bez_odszkodowania_za_rekopisy_z_Wilanowa.html
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,15814587,Braniccy_bez_odszkodowania_za_rekopisy_z_Wilanowa.html
http://wyborcza.pl/1,75478,15772170,Skarbowka_wbrew_sadowi_zada_podatku_od_odszkodowan_.html#ixzz2ya4dZCF8
http://wyborcza.pl/1,75478,15772170,Skarbowka_wbrew_sadowi_zada_podatku_od_odszkodowan_.html#ixzz2ya4dZCF8
http://wyborcza.pl/1,75478,15772170,Skarbowka_wbrew_sadowi_zada_podatku_od_odszkodowan_.html#ixzz2ya4dZCF8
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Odpowiadamy  

na Wasze pytania 
 

 

- Jaką wysokość 

odszkodowania powinienem 

otrzymać za każdy procent 

uszczerbku na zdrowiu. 

 
- Należy zaznaczyć, iż zgodnie z 

orzecznictwem Sądu Najwyższego 

wysokość uszczerbku na zdrowiu nie 

ma decydującego znaczenia dla 

ustalenia wysokości 

zadośćuczynienia, odmiennie do 

innych okoliczności (poczucie 

bezradności, niemożność 

kontynuowania nauki i korzystania z 

rozrywek) zgodnie np. z 

orzeczeniem SN z 27 listopada 

1975r. II CR 604/75. Stąd, do oceny 

wysokości zadośćuczynienia 

konieczne jest poznanie wielu 

aspektów szkody i niemożliwym jest 

jego dokładne określenie na 

podstawie stopnia uszczerbku na 

zdrowiu. 

 

*** 
 
 

- Miałem wypadek dwa lata 

temu. Zakład ubezpieczeń 

przyznał mi 500 złotych, nie 

odwołałem się. Czy można 

wznowić tą sprawę? 

 
- Tak, dopóki roszczenie o 

naprawienie szkody nie uległo 

przedawnieniu można wznowić 

postępowanie likwidacyjne. 
 

 

*** 

 
 

- Nie jestem ubezpieczony. 

Czy mogę starać się o 

odszkodowanie? 
 

- Tak, jeżeli inny podmiot ponosi 

odpowiedzialność za szkodę na 

podstawie kodeksu cywilnego lub 

przepisów szczególnych. 

 

 

*** 

 

 

- W decyzji zakładu 

ubezpieczeń nie ma mowy o 

odwołaniu, ale jedynie o 

możliwości wystąpienia na 

drogę sądową. Czy od decyzji 

nie można się odwołać? 
 

- Od każdej decyzji Ubezpieczyciela 

można się odwołać, tryb 

odwoławczy najczęściej wskazany 

jest w OWU. 

 

 

*** 
 

 

- Ubezpieczyciel zaniżył 

wartość mojej szkody, ale nie 

mam pieniędzy na adwokata. 

Czy jest możliwość płatności w 

ratach? 

 
- Kancelaria Eventus ponosi koszty 

zastępstwa procesowego za 

swoich Klientów - Klient nie musi 

wykładać pieniędzy na adwokata. 
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Co to jest ubezpieczenie 

inwestycyjne ? 

Jest to umowa ubezpieczenia na 

życie (czasem na życie i dożycie), 

która w odróżnieniu od 

tradycyjnych umów ubezpieczenia 

na życie umożliwia inwestycję 

wpłaconej składki 

ubezpieczeniowej w fundusze 

kapitałowe wskazane przez 

ubezpieczyciela. Czasem umowa 

taka jest przedstawiana jako 

wyjątkowo korzystna finansowo 

alternatywa dla lokaty, jednak 

trzeba zdawać sobie sprawę, że nie 

jest to absolutnie produkt tak samo 

bezpieczny, a wręcz przeciwnie - 

wiąże się z dużym ryzykiem 

finansowym, w tym z możliwością 

utraty w całości wpłaconych 

środków pieniężnych. Tego rodzaju 

umowy sprzedawane są zarówno 

za pośrednictwem banków, 

agentów i brokerów 

ubezpieczeniowych, jak i tzw. 

niezależnych doradców 

finansowych. Przed podjęciem 

decyzji o inwestycji w tego rodzaju 

umowę sprzedawcy przedstawiają 

wiele korzyści (np. korzyści 

podatkowe, korzyści w zakresie 

podatku od spadków i darowizn, 

wysokiej stopie zwrotu), rzadko 

jednak mówią o wysokich opłatach 

za zarządzanie, opłatach 

likwidacyjnych, rzeczywistej 

wartości aktywów. W niektórych 

przypadkach, nawet po wielu 

latach obowiązywania umowy 

ubezpieczenia i inwestowania 

środków tak, jak zalecają doradcy 

finansowi i sami ubezpieczyciele, 

umowa nie przynosi oczekiwanego 

zysku przez korzystających z takich 

produktów. 

Odpowiedź na pytanie przygotowała 

Małgorzata Więcko - Tułowiecka, główny 

specjalista w BRU, źródło: 

http://rzu.gov.pl/czesto-zadawane-

pytania/ubezpieczenia-zyciowe-

nowe/Co_to_jest_ubezpieczenie_inwestyc

yjne____21386 

*** 

W jaki sposób i do jakiej 

wysokości zakład 

ubezpieczeń realizuje 

wypłaty odszkodowań z 

umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej 

posiadaczy pojazdów 

mechanicznych? 

 

Zakład ubezpieczeń wypłaca 

odszkodowanie lub świadczenie z 

tytułu ubezpieczenia 

obowiązkowego odpowiedzialności 

posiadaczy pojazdów 

mechanicznych na podstawie 

uznania roszczenia uprawnionego z 

umowy ubezpieczenia, w wyniku 

zawartej z nim ugody lub na 

podstawie prawomocnego 

orzeczenia sądu. Taka konstrukcja 

przepisu zakłada pewną 

uznaniowość po stronie zakładu 

ubezpieczeń, co oznacza, że 

ubezpieczyciel po zbadaniu 

zasadności roszczenia może 

postąpić na kilka sposobów, tj.: 

 

 w drodze uznania zaspokoić 

roszczenie w pełnej 

wysokości określonej przez 

poszkodowanego, 

 w drodze uznania zaspokoić 

roszczenie tylko w części,  

 oddalić roszczenie w całości, 

http://rzu.gov.pl/czesto-zadawane-pytania/ubezpieczenia-zyciowe-nowe/Co_to_jest_ubezpieczenie_inwestycyjne____21386
http://rzu.gov.pl/czesto-zadawane-pytania/ubezpieczenia-zyciowe-nowe/Co_to_jest_ubezpieczenie_inwestycyjne____21386
http://rzu.gov.pl/czesto-zadawane-pytania/ubezpieczenia-zyciowe-nowe/Co_to_jest_ubezpieczenie_inwestycyjne____21386
http://rzu.gov.pl/czesto-zadawane-pytania/ubezpieczenia-zyciowe-nowe/Co_to_jest_ubezpieczenie_inwestycyjne____21386
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 zaspokoić roszczenie na 

podstawie ugody; w takich 

przypadkach, biorąc pod 

uwagę kompromisowy (z 

ustępstwami obu stron) 

charakter ugody, roszczenia 

zaspokajane są zwykle tylko 

w części, 

 zaspokoić roszczenie na 

podstawie orzeczenia 

sądowego; tutaj poziom 

zaspokojenia roszczenia 

zależał będzie od orzeczenia 

sądu, który przy orzekaniu 

będzie brał pod uwagę 

całość okoliczności w 

konkretnej sprawie.  

Trzeba pamiętać, że w 

obowiązkowym ubezpieczeniu 

odpowiedzialności cywilnej 

posiadaczy pojazdów 

mechanicznych odszkodowanie 

wypłaca się w granicach 

odpowiedzialności cywilnej 

kierującego, nie wyżej jednak niż 

do wysokości sumy gwarancyjnej 

ustalonej w umowie ubezpieczenia. 

W art. 36 ustawy o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, 

UFG i PBUK określono, iż suma 

gwarancyjna nie może być niższa 

niż równowartość w złotych 

- w odniesieniu do umów 

zawieranych w okresie od dnia 11 

grudnia 2009 r. do dnia 10 czerwca 

2012 r.: 

a)  w przypadku szkód na osobie - 

2.500.000 euro w odniesieniu do 

jednego zdarzenia, którego skutki 

są objęte ubezpieczeniem bez 

względu na liczbę 

poszkodowanych, 

b) w przypadku szkód w mieniu - 

500.000 euro w odniesieniu do 

jednego zdarzenia, którego skutki 

są objęte ubezpieczeniem bez 

względu na liczbę 

poszkodowanych 

- począwszy od dnia 11 czerwca 

2012 r. suma gwarancyjna nie może 

być niższa niż równowartość w 

złotych: 

a)  w przypadku szkód na osobie - 

5.000.000 euro w odniesieniu do 

jednego zdarzenia, którego skutki 

są objęte ubezpieczeniem bez 

względu na liczbę 

poszkodowanych, 

b)         w przypadku szkód w mieniu 

- 1.000.000 euro w odniesieniu do 

jednego zdarzenia, którego skutki 

są objęte ubezpieczeniem bez 

względu na liczbę 

poszkodowanych- ustalana przy 

zastosowaniu kursu średniego 

ogłaszanego przez Narodowy Bank 

Polski obowiązującego w dniu 

wyrządzenia szkody. Ponadto, 

zgodnie z w/w przepisem, za szkody 

spowodowane w państwach Unii 

Europejskiej i Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego zakład 

ubezpieczeń odpowiada do 

wysokości sumy gwarancyjnej 

określonej przepisami tego 

państwa, nie niższej jednak niż sumy 

wskazane powyżej. 

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w 

BRU Aleksander Daszewski 

Źródło: http://rzu.gov.pl/czesto-zadawane-

pytania/ubezpieczenia-komunikacyjne-

odpowiedzialnosci-cywilnej-oc-zasady-

ogolne/W_jaki_sposob_i_do_jakiej_wysokos

ci_zaklad_ubezpieczen_realizuje_wyplaty_

odszkodowan_z_umowy_ubezpieczenia_o

dpowiedzialn__20269 

http://rzu.gov.pl/czesto-zadawane-pytania/ubezpieczenia-komunikacyjne-odpowiedzialnosci-cywilnej-oc-zasady-ogolne/W_jaki_sposob_i_do_jakiej_wysokosci_zaklad_ubezpieczen_realizuje_wyplaty_odszkodowan_z_umowy_ubezpieczenia_odpowiedzialn__20269
http://rzu.gov.pl/czesto-zadawane-pytania/ubezpieczenia-komunikacyjne-odpowiedzialnosci-cywilnej-oc-zasady-ogolne/W_jaki_sposob_i_do_jakiej_wysokosci_zaklad_ubezpieczen_realizuje_wyplaty_odszkodowan_z_umowy_ubezpieczenia_odpowiedzialn__20269
http://rzu.gov.pl/czesto-zadawane-pytania/ubezpieczenia-komunikacyjne-odpowiedzialnosci-cywilnej-oc-zasady-ogolne/W_jaki_sposob_i_do_jakiej_wysokosci_zaklad_ubezpieczen_realizuje_wyplaty_odszkodowan_z_umowy_ubezpieczenia_odpowiedzialn__20269
http://rzu.gov.pl/czesto-zadawane-pytania/ubezpieczenia-komunikacyjne-odpowiedzialnosci-cywilnej-oc-zasady-ogolne/W_jaki_sposob_i_do_jakiej_wysokosci_zaklad_ubezpieczen_realizuje_wyplaty_odszkodowan_z_umowy_ubezpieczenia_odpowiedzialn__20269
http://rzu.gov.pl/czesto-zadawane-pytania/ubezpieczenia-komunikacyjne-odpowiedzialnosci-cywilnej-oc-zasady-ogolne/W_jaki_sposob_i_do_jakiej_wysokosci_zaklad_ubezpieczen_realizuje_wyplaty_odszkodowan_z_umowy_ubezpieczenia_odpowiedzialn__20269
http://rzu.gov.pl/czesto-zadawane-pytania/ubezpieczenia-komunikacyjne-odpowiedzialnosci-cywilnej-oc-zasady-ogolne/W_jaki_sposob_i_do_jakiej_wysokosci_zaklad_ubezpieczen_realizuje_wyplaty_odszkodowan_z_umowy_ubezpieczenia_odpowiedzialn__20269
http://rzu.gov.pl/czesto-zadawane-pytania/ubezpieczenia-komunikacyjne-odpowiedzialnosci-cywilnej-oc-zasady-ogolne/W_jaki_sposob_i_do_jakiej_wysokosci_zaklad_ubezpieczen_realizuje_wyplaty_odszkodowan_z_umowy_ubezpieczenia_odpowiedzialn__20269
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*** 

Czy ubezpieczenie na życie 

obejmuje również ryzyko 

choroby? 

 

Ryzyko choroby może być objęte 

ochroną ubezpieczeniową jako 

element umowy ubezpieczenia na 

życie lub w umowie dodatkowej 

zawieranej wraz z ubezpieczeniem 

głównym. Funkcjonuje ono więc 

raczej jako ubezpieczenie 

dodatkowe, czy też tzw. opcja. 

Ubezpieczenia takie dostępne są 

także w ramach samodzielnego 

ubezpieczenia jako produkt w 

ubezpieczeniach majątkowych 

(por. z opracowaniami 

dotyczącymi pytań w zakresie 

ubezpieczeń NNW). 

 
Odpowiedź na pytanie przygotowała 

Joanna Owczarek, ekspert BRU, 

uzupełnień dokonała Anna Dąbrowska, 

starszy specjalista w BRU, źródło: 

http://rzu.gov.pl/czesto-zadawane-

pytania/ubezpieczenia-zyciowe-

nowe/Czy_ubezpieczenie_na_zycie_obej

muje_rowniez_ryzyko_choroby____1451 

*** 

Czy potrzebne jest mi podczas 

wyjazdu ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej ? 

  

Zawarcie ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej 

zabezpiecza osobę ubezpieczoną 

przed obowiązkiem zapłaty 

odszkodowania osobie, której 

szkodę wyrządziła, przerzucając ten 

ciężar na zakład ubezpieczeń. 

Bardzo ważną kwestią jest wybór 

odpowiedniej wysokości sumy 

gwarancyjnej (limitu 

odpowiedzialności zakładu 

ubezpieczeń). Wobec tego że na 

zobowiązanym do naprawienia 

szkody, spoczywa obowiązek 

pełnego odszkodowania, w skład 

którego mogą wchodzić nie tylko 

koszty związane z przywróceniem 

rzeczy do stanu przed szkodą, ale 

także straty, które poszkodowany 

poniósł, oraz korzyści, które mógłby 

osiągnąć, gdyby szkody mu nie 

wyrządzono, suma gwarancyjna 

powinna być na adekwatnym do 

zagrożeń poziomie. Trzeba także 

pamiętać, że w sytuacji 

wystąpienia szkody na osobie – 

dotyczącej organizmu ludzkiego, 

zobowiązany do wypłaty 

odszkodowania, może ponosić 

bardzo wysokie koszty leczenia 

szpitalnego, koszty rehabilitacji, 

zakupu odpowiednich protez, 

lekarstw, koszty zaleconej diety, 

opieki medycznej, przyuczenia do 

zawodu, przystosowania mieszkania 

dla osoby poszkodowanej oraz 

zadośćuczynienia a w skrajnych 

przypadkach renty. Tym samym 

suma gwarancyjna zawieranej 

przez nas umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej 

powinna być określona na 

poziomie równowartości minimum 

80 000 -100 000 euro, czyli kwocie, 

która pozwoli przy spełnieniu się 

„czarnego scenariusza”, na 

pokrycie wszelkich, a przynajmniej 

większości, kosztów związanych z 

naszą odpowiedzialnością za 

szkodę. 

 
Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w 

BRU Aleksander Daszewski, źródło: 

http://rzu.gov.pl/czesto-zadawane-

pytania/ubezpieczenia-

turystyczne/Czy_potrzebne_jest_mi_podcz

as_wyjazdu_ubezpieczenie_odpowiedzialn

osci_cywilnej___1604 

http://rzu.gov.pl/czesto-zadawane-pytania/ubezpieczenia-zyciowe-nowe/Czy_ubezpieczenie_na_zycie_obejmuje_rowniez_ryzyko_choroby____1451
http://rzu.gov.pl/czesto-zadawane-pytania/ubezpieczenia-zyciowe-nowe/Czy_ubezpieczenie_na_zycie_obejmuje_rowniez_ryzyko_choroby____1451
http://rzu.gov.pl/czesto-zadawane-pytania/ubezpieczenia-zyciowe-nowe/Czy_ubezpieczenie_na_zycie_obejmuje_rowniez_ryzyko_choroby____1451
http://rzu.gov.pl/czesto-zadawane-pytania/ubezpieczenia-zyciowe-nowe/Czy_ubezpieczenie_na_zycie_obejmuje_rowniez_ryzyko_choroby____1451
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Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie polubcie i odwiedzajcie nas na 

facebook-u. Znajdziecie tu codziennie najnowsze informacje z branży 

odszkodowań, przykładowe sprawy prowadzone przez Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań, ciekawe zdjęcia i filmy oraz wiele, wiele więcej. Czekamy na Was: 

https://www.facebook.com/EventusDochodzenieOdszkodowan 

 

 

*** 
 

Już w piątek, 30 maja, Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań będzie gościem w Radiu PiK. Serdecznie 

zapraszamy do wysłuchania audycji, godz. 10:30 – 

11:30. Na pytania słuchaczy odpowie dyrektor 

Wojciech Kloska. 
 

*** 

KONKURS DLA PARTNERÓW 

EVENTUS DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ 

 

W naszej pracy na co dzień spotykamy się z trudnymi pytaniami. 

Na każde staramy się profesjonalnie odpowiedzieć. A jakie było 

najtrudniejsze pytanie, które Wam zadał klient? Na autora 

najciekawszego pytania czeka nagroda niespodzianka. Na Wasze 

pytania czekamy do końca czerwca. Odpowiedzi przesyłajcie na 

adres: obaid@dochodzenieodszkodowan.pl. Zapraszamy!  

https://www.facebook.com/EventusDochodzenieOdszkodowan
mailto:obaid@dochodzenieodszkodowan.pl

