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Wstęp
Kiedy przysługuje odwołanie?
Jeśli nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela masz prawo złożyć odwołanie
(zwane w ustawie reklamacją – patrz wzór). Postępowanie odwoławcze jest bezpłatne.
Reklamacja może być złożona:
1) w formie pisemnej – osobiście, w jednostce podmiotu rynku finansowego
obsługującej klientów, albo przesyłką pocztową;
2) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w
jednostce
3) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o
ile takie środki zostały do tego celu wskazane przez podmiot rynku finansowego.

Ile mam czasu na złożenie odwołania?
Termin na złożenie reklamacji pokrywa się z terminem przedawnienia się roszczeń o
odszkodowanie i zadośćuczynienie. Od merytorycznego stanowiska ubezpieczyciela
można się odwołać co do zasady w terminie 3 lat. Jeżeli roszczenia wynikają ze szkody
powstałej na skutek przestępstwa (zbrodni lub występku), to na złożenie odwołania
mamy 20 lat.
Jak długo muszę czekać na odpowiedź ubezpieczyciela?
Ubezpieczyciel powinien udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później
niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych
przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w
terminie, ubezpieczyciel w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z
reklamacją:
1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi,
który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
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Co jeżeli ubezpieczyciel nie odpowiedział na reklamację w odpowiednim
terminie?
Jeżeli zakład ubezpieczeń nie udzieli odpowiedzi na reklamację w odpowiednim
terminie, to będzie ona uważana za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

Rozdział 1
Odszkodowanie i zadośćuczynienie
Odszkodowanie to jedno z głównych świadczeń, o które może ubiegać się
poszkodowany.

Ma

ono

na

celu

zrekompensować szkodę

majątkową

rzeczową lub szkodę majątkową osobową.
Szkoda majątkowa rzeczowa może nastąpić poprzez uszkodzenie lub zniszczenie
rzeczy. Przykładowo, gdy nasz pojazd w wyniku wypadku komunikacyjnego zostaje
uszkodzony przysługiwać nam będzie stosowne odszkodowanie za koszty naprawy
lub odszkodowanie odpowiadające równowartości pojazdu sprzed powstania szkody.
Szkoda majątkowa osobowa powstaje w razie uszkodzenia ciała lub wywołania
rozstroju na zdrowiu. Obejmuje ona wszelkie wynikłe z tego koszty tj:


koszty związane z leczeniem (koszt rehabilitacji, zakupu leków, opatrunków,
specjalnej diety, dojazdów do lekarza, dojazdów osób najbliższych w celu
odwiedzin w szpitalu);



zwrot kosztów utraconego dochodu za czas niezdolności do pracy;



renta, gdy nastąpiła całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy
zarobkowej albo zwiększeniu uległy potrzeby poszkodowanego,

ewentualnie

gdy zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość. Wskazane następstwa
powinny

mieć

charakter

relatywnie trwały,

aczkolwiek

niekoniecznie

nieodwracalny;


koszty przygotowania do innego zawodu, jeżeli poszkodowany stał się inwalidą;



koszty leczenia i pogrzebu przysługujące temu, kto jest poniósł, jeżeli wskutek
uszkodzenia

ciała lub

wywołania

rozstroju

zdrowia

nastąpiła

śmierć

poszkodowanego;


odszkodowanie dla osób najbliższych poszkodowanemu, jeżeli wskutek jego
śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej;
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koszty opieki niezbędnej w czasie procesu leczenia (np. pomoc przy higienie
osobistej, pomoc przy sprzątaniu, gotowaniu. Koszt takiej opieki wylicza się w
oparciu o dzienną liczbę godzin wymaganą dla danego poszkodowanego. W
praktyce 1 godzina takiej opieki wynosi od 10 zł do 15 zł.

Czym odszkodowanie różni się od zadośćuczynienia?
Odszkodowanie

dotyczy

rekompensaty

szkody

majątkowej,

natomiast

zadośćuczynienie ma na celu rekompensować szkodę niemajątkową w postaci
krzywdy (za ból i cierpienia zarówno fizyczne i psychiczne). O ile szkoda rzeczowa
podlega łatwemu wycenieniu np. zwrot równowartości zniszczonej rzeczy, zwrot
kosztów leczenia na podstawie paragonów czy faktur, zwrot kosztów utraconego
dochodu, o tyle wycenienie zadośćuczynienia jest rzeczą znacznie trudniejszą.
Podsumowanie


odszkodowanie

ma

zrekompensować szkodę

majątkową

rzeczową

(np.

uszkodzony pojazd) lub szkodę majątkową osobową (wszelkie koszty wynikłe z
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo też koszty wynikłe wskutek
śmierci poszkodowanego);


odszkodowanie nie jest tym samym, co zadośćuczynienie.

Czym jest zadośćuczynienie?
Zadośćuczynienie jest świadczeniem mającym na celu zrekompensowanie doznanej
krzywdy. Obejmuje ono wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne związane z
konkretnym zdarzeniem, zarówno już doznane, jak i te, które mogą wystąpić w
przyszłości.
Przykładowo, gdy dana

osoba po wypadku komunikacyjnym doznała urazu

kręgosłupa, zadośćuczynienie będzie przysługiwać za cierpienia fizyczne w postaci
dolegliwości

bólowych,

w

tym

za

tzw. trwały/długotrwały

uszczerbek

na

zdrowiu. Zadośćuczynienie będzie przysługiwać również za doznane cierpienia
psychiczne w postaci np.:


lęków przed podróżowaniem samochodem;
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wymuszonej rezygnacji z wcześniej prowadzonego stylu życia (zaprzestanie
aktywności fizycznej, brak możliwości uprawiania sportu, wychodzenia do
kina, spotykania się ze znajomymi);



oszpeceniem (blizny w widocznym miejscu)



utraty przez poszkodowanego perspektyw na przyszłość (doznany uraz
spowodował brak możliwości wykonywania dotychczasowego zawodu);



poczucia bezradności, związane m.in. z koniecznością korzystania z opieki
osób trzecich.

Ile otrzymam zadośćuczynienia?
Każda sprawa jest inna i ma swój indywidualny charakter, dlatego też w podobnych
sprawach (tylko na pierwszy rzut oka) wysokość zadośćuczynienia może się znacząco
różnić. O rozmiarze należnego zadośćuczynienia pieniężnego powinien decydować
rozmiar doznanej krzywdy, tj. stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich
intensywność, czas trwania, wiek osoby pokrzywdzonej, nieodwracalność następstw
wypadku i inne podobne okoliczności. Ma więc ono charakter całościowy i powinno
stanowić rekompensatę pieniężną za całą krzywdę doznaną przez poszkodowanego.
Pomocniczym elementem oceny wysokości zadośćuczynienia jest wspomniany
wcześniej uszczerbek na zdrowiu. W praktyce, sądy często przyjmują, że 1% takiego
uszczerbku daje podstawy do zasądzenia zadośćuczynienia w przedziale od 1500 zł
do 3000 zł.
Podsumowanie:


zadośćuczynienie obejmuje rekompensatę za cierpienia fizyczne i psychiczne;



na wysokość zadośćuczynienia wypływa stopień cierpień fizycznych i
psychicznych, ich intensywność, czas trwania, wiek osoby pokrzywdzonej,
nieodwracalność następstw wypadku i inne podobne okoliczności;



w praktyce duży wpływ na wysokość zadośćuczynienia ma tzw. uszczerbek na
zdrowiu;



sądy przyjmują najczęściej, że 1% uszczerbku na zdrowiu, to kwoty od 1500 zł
do 3000 zł.
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Rozdział 2
Wzór nr 1: odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie zaniżonego
zadośćuczynienia.
Miejscowość, data ………………..

Adresat
Np. PZU S.A.
Adres…………
Znak sprawy: XXX/2018
Oznaczenie Stron (wskazujemy Poszkodowanego i Podmiot odpowiedzialny)
Poszkodowany: JAN KOWALSKI, adres zamieszkania: ul. Piękna
Podmiot odpowiedzialny: JAN NOWAK, kierujący pojazdem marki ……. nr
rej……….. posiadający polisę OC nr …………… w PZU S.A.
Reklamacja
na decyzję z dnia ………
Działając w imieniu własnym, niniejszym na podstawie art. 3 ustawy z dnia 5
sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o
Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1348) składam reklamację na decyzję
z dnia ……………… i wnoszę o ponowne rozpoznanie sprawy oraz wypłatę
następującej kwoty:


xxxxx zł (słownie: xxxxx tysięcy złotych 00/100) – tytułem zadośćuczynienia

za ból i cierpienie fizyczne i psychiczne wynikłe ze wskazanego zdarzenia – podstawa
prawna art. 445 §1 k.c.
Uzasadnienie
Decyzją z dnia ………... PZU S.A. wypłaciła Poszkodowanemu kwotę ……….. zł
tytułem zadośćuczynienia w związku ze szkodą z dnia …..
Podnieść należy, że kwota wypłacona przez Ubezpieczyciela w niniejszej
sprawie w żaden sposób nie może zostać uznana za odpowiednią i adekwatną w
stosunku do całokształtu odniesionych przez Poszkodowanego obrażeń, jak również
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doznanych negatywnych przeżyć psychicznych będących skutkiem przedmiotowego
zdarzenia komunikacyjnego.
Kwota ta nie spełnia ustawowego celu zadośćuczynienia tj. złagodzenia:
poczucia krzywdy, cierpień fizycznych i psychicznych oraz konsekwencji uszczerbku
na zdrowiu w życiu prywatnym i społecznym, będących następstwem wypadku.
Mając na uwadze całokształt okoliczności niniejszej sprawy należy uznać, iż ww.
suma zadośćuczynienia ma charakter raczej symboliczny aniżeli kompensacyjny.
Przy

określaniu

wysokości

zadośćuczynienia

należy

uwzględnić:

wiek

Poszkodowanego, sytuację życiową przez zaistnieniem i po jego zaistnieniu,
całokształt okoliczności mających

wpływ na rozmiar doznanej szkody przy

szczególnym uwzględnieniu rodzaju i zakresu doznanych obrażeń, stopnia i
długotrwałości i natężenia krzywdy, okresu leczenia i rekonwalescencji, utrudnień w
życiu codziennym, konsekwencji uszczerbku na zdrowiu w życiu prywatnym i
społecznym, trwałych i długotrwałych skutków wypadku, widoków i możliwości na
przyszłość. Przyznanie zadośćuczynienia powinno być każdorazowo rozpatrywane
indywidualnie z uwzględnieniem całokształtu okoliczności.
Ubezpieczyciel przy określaniu wysokości zadośćuczynienia nie wziął pod
uwagę, iż :
Przykłady:
- odniesione przez Poszkodowaną urazy skutkowały ograniczeniami ruchomości oraz
dolegliwościami bólowymi o zmiennym nasileniu. Przez wypadek obniżył się komfort
codziennego funkcjonowania
- poszkodowana zmuszona była zaprzestać aktywności fizycznej, wcześniej uprawiała
sport, aktywnie spędzała czas. Po wypadku nie mogła w pełni zajmować się swoimi
dziećmi.
- poszkodowana nie mogła dźwigać cięższych przedmiotów, co powodowało
ograniczenia w życiu codziennym;
- poszkodowana przebywała na zwolnieniu lekarskim, jej leczenie w tym rehabilitacja
trwało kilka miesięcy.
- poszkodowana wymagała unieruchomienia przez okres 5 tygodni;
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- poszkodowana musiała stosować leki przeciwbólowe;
Ubezpieczyciele często odmawiają wypłat w sprawach uszkodzenia kręgosłupa.
Argumentują wtedy, że poszkodowany nie doznał trwałego urazu, ponieważ takich
zmian pourazowych nie uwidaczniają wyniki badań. W tym miejscu należy wskazać,
że w sprawie należy wziąć szereg innych czynników tj. rodzaj naruszonego
dobra (zdrowie człowieka), następstwa w postaci dolegliwości bólowych, konieczność
stosowania leków przeciwbólowych, noszenie kołnierza ortopedycznego, korzystanie
ze zwolnienia lekarskiego, zaprzestanie uprawiania sportu. Te wszystkie elementy
mają wpływ na wysokość zadośćuczynienia, dlatego warto je wskazać.

- przedmiotowe zdarzenie, a także odniesiony uraz spowodowały również znaczne
pogorszenie stanu emocjonalno – psychicznego poszkodowanego.
W tym miejscu warto wskazać na orzeczenie Sądu Najwyższego, które wyraźnie
eksponuje, iż pojęcie krzywdy składają się nie tylko trwałe, lecz także przemijające
zaburzenia

w funkcjonowaniu

organizmu,

polegające

na

znoszeniu

cierpień

psychicznych (wyrok SN z dnia 20 marca 2002 r., V CKN 909/00, LEX nr 56027).

Jeśli posiadamy nową dokumentację medyczną należy ją załączyć do odwołania
wskazując opisowo wnioski z niej wynikające np. rozpoznano poważniejsze złamanie
lub inne następstwa, które wcześniej nie były znane ubezpieczycielowi.

Podpis
…………………………
Załączniki
- np. dokumentacja medyczna
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Wzór nr 2 - odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie zaniżonej kwoty
odszkodowania.
……………………………
Miejscowość i data
Np. PZU S.A.
Adres…………
Znak sprawy: XXX/2018
Oznaczenie Stron (wskazujemy Poszkodowanego i Podmiot odpowiedzialny)
Poszkodowany: JAN KOWALSKI, adres zamieszkania: ul. Piękna
Podmiot odpowiedzialny: JAN NOWAK, kierujący pojazdem marki ……. nr
rej……….. posiadający polisę OC nr …………… w PZU S.A.
Reklamacja
na decyzję z dnia ………
Działając w imieniu własnym, niniejszym na podstawie art. 3 ustawy z dnia 5
sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o
Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1348) składam reklamację na decyzję
z dnia ……………… i wnoszę o ponowne rozpoznanie sprawy oraz wypłatę
następującej kwoty:


xxxxx zł (słownie: xxxxx tysięcy złotych 00/100) – tytułem dopłaty do

wypłaconej już kwoty odszkodowania
Uzasadnienie
Decyzją z dnia ………... PZU S.A. wypłaciła Poszkodowanemu kwotę ……….. zł
tytułem odszkodowania w związku ze szkodą z dnia na pojeździe marki …..
Ubezpieczyciel oceniając wysokość odszkodowania posłużył się opinią sporządzoną
na jego zlecenie, która w ocenie skarżącej zawiera liczne błędy i braki, powodujące
zaniżenie łącznej kwoty naprawy pojazdu, a tym samym kwoty odszkodowania.
Zarzuty (najczęstsze) do wyceny dokonanej przez ubezpieczyciela:

- pomniejszenie należnej kwoty odszkodowania ze względu na zużycie
eksploatacyjne uszkodzonych w wyniku kolizji części pojazdu o 40% wartości
zastosowanych przy sporządzaniu kalkulacji naprawy cen nowych części
zamiennych (tzw. amortyzacja).
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W tym miejscu wskazać m. in. należy, że dokładne ustalenie stopnia zużycia starych
części jest praktycznie niemożliwe, z uwagi na fakt, iż stopień zużycia części jest
wypadkową wielu czynników, a więc nie tylko wieku samochodu, jego przebiegu, ale
i sposobu używania pojazdu.

- dokonanie wyceny w oparciu o części będących zamiennikami.
W tym miejscu należy wskazać m.in., należy że zgodnie z najnowszym stanowiskiem
doktryny oraz judykatury, kalkulacja naprawy i ustalona na jego podstawie należna
kwota odszkodowania powinna opierać się na cenach nowych, ale i z reguły częściach
oryginalnych. Znalazło to swój wyraz np. w postanowieniu SN z dnia 20.06.2012 r.,
sygn. akt III CZP 85/11, gdzie SN wskazał, iż stosowanie części oryginalnych
pochodzących bezpośrednio od producenta pojazdu stanowi zdecydowanie pewniejszy
czynnik umożliwiający pełną restytucję, niż posłużenie się zamiennikami.

- Zaniżenie stawki roboczogodzin niezbędnych celem przywrócenia samochodu
do stanu poprzedniego.
W tym miejscu wskazać należy, że przyjęta przez ubezpieczyciela kwota xxxx
za roboczogodzinę jest mało prawdopodobna i w rzeczywistości niezwykle trudna do
osiągnięcia (o ile w ogóle możliwa).

Na poszkodowanym nie ciąży jakikolwiek

obowiązek najtańszego zakładu naprawczego. Przyjęcie odmiennego stanowiska
stanowiłoby częściowe przerzucenie obowiązku przywrócenia uszkodzonego pojazdu
do stanu poprzedniego na poszkodowanych (por. wyrok SN o sygn. II CR 425/72 czy
uchwała SN o sygn. III CZP 80/11), a to pozostawałoby w całkowitej sprzeczności z
ideą naprawienia szkody w całości.

Celem podważenia opinii ubezpieczyciela, najlepiej jest zlecić we własnym
zakresie wycenę naprawy pojazdu do profesjonalnego podmiotu np. biegłego z
zakresu techniki samochodowej. Wówczas wskazać należy na różnice pomiędzy
obiema opiniami (ubezpieczyciela i naszą). Najczęściej jednak sprawa będzie musiała
zakończyć się w sądzie, ponieważ ubezpieczyciele rzadko zmieniają swoje decyzje, a
jeśli już to jedynie w niewielkim zakresie.
………………………………….
Podpis
Załączniki:
- np. opinia sporządzona przez biegłego na nasz wniosek
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