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Odszkodowanie 

za wypadek 

drogowy 
 

Kobieta została potrącona na ulicy 

przez kierowcę samochodu 

osobowego. Siła uderzenia była tak 

duża, że poszkodowana została 

wyrzucona na kilka metrów. W wyniku 

zdarzenia doznała licznych obrażeń 

ciała. 

Eventus Dochodzenie Odszkodowań 

uzyskał odszkodowanie w wysokości 

30.000 zł zadośćuczynienia, dodatkowo 

zwrot kosztów opieki, dojazdów oraz 

kosztów leczenia. Sprawa jest w toku, 

walczymy o wyższe odszkodowanie. 

Słaba widoczność, nieuwaga kierowcy, 

alkohol – powodów potrącenia 

pieszych czy rowerzystów może być 

wiele. Kiedy poszkodowanemu należy 

się odszkodowanie i co powinien w 

takiej sytuacji zrobić? 

- Dla ubezpieczyciela najważniejsze są 

dowody, dokumenty, zapisy i 

świadkowie. Dlatego tak ważne jest - 

zwłaszcza, gdy na miejscu zdarzenia nie 

interweniuje policja - 

poproszenie  świadków o numery 

telefonów i złożenie pisemnych 

oświadczeń – mówi Wojciech Kloska, 

dyrektor Departamentu Likwidacji 

Szkód. 

Zanim jednak zaczniemy gromadzić 

dowody szkody, powinniśmy 

(oczywiście w miarę możliwości) 

zatrzymać pojazd, który spowodował 

wypadek i zabezpieczyć teren dookoła 

oraz wezwać policję i pogotowie. 

Jeśli sprawca poczuwa się do winy, 

należy spisać oświadczenie. Powinno 

ono zawierać: dane osobowe osób 

biorących udział w zdarzeniu, dane 

pojazdów, dane świadków, numer 

polisy ubezpieczenia OC sprawcy oraz 

nazwę ubezpieczyciela, dokładny opis 

kolizji. 

Należy także jak najszybciej 

poinformować ubezpieczyciela 

sprawcy wypadku. Zgłoszenia powinno 

zawierać: nasze dane osobowe, numer 

polisy OC sprawcy szkody, numery 

rejestracyjne oraz marka pojazdów 

uczestniczących w zdarzeniu, data i 

miejsce wypadku, opis szkód, zdarzenia 

oraz uszkodzeń pojazdów. (usunąć tekst 

dotyczący AC). 

Fot. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Znak_A-

34.svg?uselang=pl 

Autor: mstankie 

Fot. z okładki:  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wypadek_zab

ezpieczenie_g%C5%82owy_poszkodowanej.JPG 

Autor: Reytan 
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Przykładowe sprawy 

 

Uzyskane odszkodowanie: 41.000 zł 

Rok zdarzenia: 2012 

Ubezpieczyciel: Allianz SA 

 

Poszkodowana była pasażerką 

pojazdu, na którym inny pojazd wymusił 

pierwszeństwo przejazdu i doprowadził 

do zderzenia. Poszkodowana w 

przedmiotowym wypadku doznała, 

m.in. urazu jamy brzusznej licznych 

złamań.  

Eventus Dochodzenie Odszkodowań 

wywalczył na drodze przed- 

sądowej: 16.000 zł, na drodze sądowej: 

25.000 zł.  

 

*** 

 

Uzyskane odszkodowanie: 66.000 zł 

Rok zdarzenia: 2013 

Ubezpieczyciel: Allianz SA 

 

Kobieta została potrącona przez 

kierowcę samochodu osobowego. Do 

zdarzenia doszło w trakcie 

przekraczania przejścia dla pieszych. 

Poszkodowana doznała obrażeń ciała 

w postaci licznych złamań.  

Na drodze przed-sądowej 

wywalczyliśmy 29.000 zł, na drodze 

sądowej: 37.000 zł. 

 

 

 

*** 

 

Uzyskane odszkodowanie: 18.000 zł 

Na drodze przed- sądowej: 0  zł  

Na drodze sądowej: 18.000 zł ( wyrok) 

Rok zdarzenia: 2006 

ubezpieczyciel: Allianz SA 

Odszkodowanie dla ojca za śmierć 

syna. 

Uzyskane odszkodowanie: 17.000 zł (ten 

sam wypadek) 

Na drodze przed- sądowej: 0  zł  

Na drodze sądowej: 17.000 zł ( wyrok) 

Rok zdarzenia: 2006 

Ubezpieczyciel: Allianz SA 

 

Odszkodowanie dla siostry za śmierć 

brata. 

 

Poszkodowany będąc pasażerem 

samochodu osobowego stał się 

uczestnikiem wypadku drogowego. 

Kierowca pojazdu nieumyślnie naruszył 

zasady bezpieczeństwa, wyjeżdżając z 

nadmierną prędkością z łuku drogi, 

zjechał na przeciwległy pas ruchu, 

gdzie zderzył się z innym samochodem. 

Poszkodowany w wyniku doznanych 

obrażeń zmarł.  

Uprawniony bardzo przeżył śmierć syna, 

byli ze sobą bardzo związani. 
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*** 

 

 

Uzyskane odszkodowanie: 18.000 zł 

Na drodze przed- sądowej: 0  zł  

Na drodze sądowej: 18.000 zł  

(ugoda sądowa) 

Rok zdarzenia 2013 

ubezpieczyciel: MTU 

Poszkodowana wychodziła z bloku. 

Potknęła się na dziurze pod schodkiem. 

Upadła i złamała nogę. 

 

PrasÓWKA 

 
W 2015 r. rekordowe kary  

za brak OC 

Wpływy z tego tytułu mogą wynieść 

nawet 40 mln zł. Rekordowe przychody 

z kar za brak OC prognozuje w tym roku 

Ubezpieczeniowy Fundusz 

Gwarancyjny. Do kasy Funduszu 

wpłynie z tego tytułu ponad 40 mln 

złotych, czyli o połowę więcej niż rok 

wcześniej. Rośnie też wysokość samej 

sankcji. W 2015 roku za jazdę bez 

ubezpieczenia OC właściciel 

samochodu osobowego zapłaci nawet 

3,5 tysiąca złotych. 

UFG jest instytucją powołaną ustawą, 

która stoi na straży szczelności systemu 

obowiązkowych ubezpieczeń OC 

właścicieli pojazdów, tak żeby każda 

ofiara wypadku drogowego – nawet z 

nieubezpieczonym sprawcą - miała 

równe szanse na otrzymanie 

odszkodowania. To właśnie Fundusz 

wypłaca świadczenia osobom 

poszkodowanym w wypadkach 

spowodowanych przez 

nieubezpieczonych i 

niezidentyfikowanych sprawców 

(rocznie ponad 70 milionów złotych), a 

następnie występuje o ich zwrot. 

Innym zadaniem tej instytucji jest 

identyfikowanie i karanie 

nieubezpieczonych posiadaczy 

pojazdów. 

– Wzrost liczby postępowań i 

przychodów z kar wynika przede 

wszystkim z usprawnienia procesu 

kontroli nieubezpieczonych oraz 

procesu egzekwowania sankcji za brak 

polis OC – wyjaśnia Hubert Stoklas, 

wiceprezes zarządu UFG. – Co istotne, 

do wykrywania nieubezpieczonych, 

coraz skuteczniej wykorzystujemy 

prowadzoną przez Fundusz bazę 

danych komunikacyjnych polis OC. Z 

kolei optymalizacja samego procesu 

windykacji kar spowodowała istotne 

skrócenie niektórych etapów tego 

postępowania z kilkunastu do kilku 

miesięcy – dodaje wiceprezes Stoklas. 

W ciągu ostatnich kilku lat UFG 

wypracował własne narzędzia kontroli, 

dzięki którym sprawniej wykrywa 

przypadki braku polisy OC. Kontrole – 

m.in. wykrywanie przerw w 

ubezpieczeniu - odbywają się w oparciu 

o ogólnopolską bazę polis 

komunikacyjnych OC , czyli Ośrodek 

Informacji UFG (baza, z której 

powszechnie korzystają 

ubezpieczyciele, zawiera informacje o 

sprzedanych polisach komunikacyjnych 

i wypłaconych z nich 

odszkodowaniach). W ciągu pierwszych 

trzech kwartałów tego roku – tylko dzięki 

analizie informacji w bazie Funduszu – 

wykryto brak OC u ponad 10,3 tysiąca 

kierowców, czyli ponad dwukrotnie 

więcej, niż w analogicznym okresie 

poprzedniego roku. W tym czasie – tylko 
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dzięki ustaleniom własnym UFG - 

wszczęto łącznie 18,6 tysięcy 

postępowań windykacyjnych (o 2 

tysiące więcej, niż na podstawie 

zawiadomień od policji). Do końca 

września, do zapłacenia kary za brak 

polisy OC, wezwano ponad 40 tysięcy 

właścicieli pojazdów (20 proc. więcej niż 

rok wcześniej). 

Czytaj cały artykuł: 

http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/706284,11541

78-W-2015-r--rekordowe-kary-za-brak-OC.html 

 

Zimowe  

ubezpieczenia 
 

Rozmowa z Wojciechem Kloską, 

Dyrektorem Departamentu Likwidacji 

Szkód 

- Z jakimi sprawami najczęściej stykamy 

się zimą? 

- W pierwszej kolejności mógłbym 

wskazać na szkody komunikacyjne, 

zwłaszcza związane z trudnymi 

warunkami atmosferycznymi, które 

weryfikują umiejętności kierowców, ich 

zdolność przewidywania i sprawność 

techniczną pojazdów.  

W okresie jesienno-zimowym często 

dochodzi do szkód związanych z 

niewłaściwym utrzymaniem czystości 

chodników.  

Nie dotyczy to wyłącznie konieczności 

odśnieżania opadu atmosferycznego i 

uszorstnienia chodnika, czasami 

zagrożenie będzie związane z liśćmi 

opadającymi z drzew. Łatwo wyobrazić 

sobie sytuację, gdy zalegające liście - 

zmoczone opadami deszczu - 

spowodują bezpośrednie zagrożenie 

poślizgnięcia się pieszego i upadku, 

który może skutkować poważnymi 

obrażeniami ciała, długotrwałym 

rozstrojem zdrowia, a w skrajnych 

przypadkach śmiercią 

poszkodowanego.  

- Na co zwracać uwagę podpisując 

umowę z ubezpieczycielem 

wyjeżdżając na wakacje zimą? 

- Dobrowolne ubezpieczenia, 

turystyczne są coraz bardziej popularne 

wśród wyjeżdżających za granicę. Jeżeli 

decydujemy się na zakup takiego 

ubezpieczenia, które między innymi 

może przewidywać pokrycie kosztów 

leczenia, wówczas należy zwrócić 

uwagę na ogólne warunki 

ubezpieczenia, a w szczególności 

na:  definicje, zakres ochrony i 

wyłączenia, możliwe warianty 

ubezpieczenia, a także obowiązki 

leżące po stronie ubezpieczonego.   

- Która „zimowa" sprawa najbardziej 

utkwiła Panu w pamięci? 

- Wiele było takich spraw i wszystkie 

wzbudzały smutną refleksję, że każdy 

mógł znaleźć się na miejscu osób 

poszkodowanych. Przypominam sobie, 

np. sprawę związaną z upadkiem na 

nieodśnieżonym chodniku 

usytuowanym na granicy dwóch 

nieruchomości, co stworzyło problem 

precyzyjnego ustalenia, który z 

właścicieli był zobowiązany do 

usunięcia zalegającego śniegu ( 

konieczne były oględziny miejsca 

zdarzenia z udziałem bezpośrednich 

świadków upadku).   

Czasami tzw. szkody zimowe mogą mieć 

nietypowy charakter np. potrącenie 

pieszego, który szedł po niewłaściwej 

stronie drogi, zmuszony do tego przez 

zasypanie drugiego pobocza drogi 

podczas odśnieżania jezdni. 
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Oto dlaczego warto mieć zawsze wykupione 

ważne OC… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


