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EuCO: Niski poziom świadomości odszkodowawczej Polaków
wtorek, 22 listopad 2011

Z d oświadczeń Kancelarii Radców Prawnych Europejskiego Centrum Odszkodowań wynika, że osoby
poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych nie wiedzą, że mają prawo do zwrotu wielu kosztów z polisy OC
sprawcy wypadku.
- Mamy cały katalog możliwości dochodzenia roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych. Towarzystwa o tym
nie informują, dlatego warto poznać nasze prawa. Polacy, którzy ucierpieli w wypadkach najczęściej starają się
tylko o zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu ale nie domagają się od towarzystw ubezpieczeniowych
zwrotu wielu kosztów, które musieli ponieść. - stwierdziła mec. Joanna Smereczańska-Smulczyk z Kancelarii
Radców Prawnych EuCO podczas poniedziałkowego śniadania prasowego.
Ekspertka przypomniała, iż zgodnie z art. 444 Kodeksu Cywilnego, poszkodowany w wypadku komunikacyjnym
może domagać się zwrotu kosztów:
•

leczenia i rehabilitacji,

•

zakupu sprzętu ortopedycznego,

•

operacji plastycznych,

•

zakupu wózka/samochodu inwalidzkiego,

•

opieki osób trzecich,

•

specjalistycznej diety,

•

przejazdów związanych z leczeniem i odwiedzin osób bliskich,

•

związanych z przystosowaniem pomieszczeń dla osoby niepełnosprawnej, np. podjazdów dla wózków

inwalidzkich.
Według materiału dowodowego Kancelarii Radców Prawnych EuCO, osoby poszkodowane spotykają się z
wieloma problemami w czasie likwidacji szkód przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Opierając s ię na tych
informacjach firma odszkodowawcza twierdzi, iż najczęściej ubezpieczyciele nie chcą zwracać kosztów
prywatnych wizyt lekarskich. Tłumaczą, że osoba poszkodowana mogła skorzystać z leczenia w ramach NFZ,
ponieważ konsultacje lekarskie są świadczeniem standardowym w myśl u s t a w y o świadczeniach opieki
zdrowotnej i korzystanie z usług prywatnej jest nadużyciem. Kancelaria Radców Prawnych EuCO nie zgadza się
z tym stanowiskiem.
- Na specjalistyczną wizytę w ramach NFZ trzeba czekać nawet wiele miesięcy, dlatego uważamy, że osoba
poszkodowana ma prawo do skorzystania z leczenia prywatnego, żeby jak najszybciej rozpocząć rehabilitację i
wrócić do zdrowia. Taką argumentację przedstawiamy sądom - podkreśliła Joanna Smereczańska-Smulczyk.
Przypomniała , iż osoby, które starają się o zwrot kosztów muszą przygotować pełną dokumentację
poniesionych wydatków (faktury, rachunki, kosztorysy, potwierdzenia wizyt u lekarzy i rehabilitantów). Ekspertka
oceniła, że inne problemy z odzyskaniem kosztów to m.in. zaniżanie przez towarzystwa ubezpieczeniowe kwot
do zwrotu oraz odmowa wypłaty niektórych roszczeń. Joanna Smereczańska-Smulczyk przypomniała, że osoba
niezadowolona z decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego może wystąpić do sądu w tej sprawie.- Sądy na ogół
przychylają się do zwrotu kosztów leczenia i te koszty są szeroko rozumiane, ale wszystko zależy od ich
udokumentowania i udowodnienia - wyjaśniła.
Specjaliści EuCO podkreślają, że poszkodowani mogą występować do ubezpieczycieli nie tylko o zwrot
kosztów ale także o zaliczki na poczet przyszłych wydatków, jeżeli nie są w stanie ich pokryć z własnej
kieszeni.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: EuCO)
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