WZÓR
ZGŁOSZENIA SZKODY

Dzień dobry,

w załączeniu znajdziesz przykładowe zgłoszenie szkody z OC sprawcy wraz z wezwaniem do
zapłaty zadośćuczynienia oraz odszkodowania.

Uzupełnij dane, wpisz kwotowo swoje roszczenia, dostosuj treść uzasadnienia do swojej
sytuacji i masz przed sobą gotowe zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat zgłoszenia szkody koniecznie zajrzyj do moich
wpisów na blogu:

http://zadoscuczynieniepowypadku.pl/zgloszenie-szkody-gdzie-jak-kiedy/
http://zadoscuczynieniepowypadku.pl/jak-napisac-zgloszenie-szkody/
http://zadoscuczynieniepowypadku.pl/zgloszenie-szkody-wniosek-o-zadoscuczynienie/

Zapraszam Cię również na mojego bloga poświęconego tematyce szkody majątkowej i
osobowej:

http://zadoscuczynieniepowypadku.pl/

Jeżeli masz dodatkowe pytania, śmiało napisz do mnie.
Chętnie rozwieję Twoje wątpliwości i pomogę.

Serdecznie pozdrawiam,

Justyna Małek
radca prawny

………………….., …………………….
Miejscowość,

data

Imię i Nazwisko …………………..
Adres zamieszkania …………….
Tel. ……………………………….…….
e-mail: …………………………..……

…………………………………………………
……………………………………………
Nazwa Ubezpieczyciela i adres

Dotyczy zdarzenia z dnia:

……………………………….

Sprawca: …………………………………………………
Polisa nr: ………………………………………………

ZGŁOSZENIE SZKODY WRAZ Z WEZWANIEM DO ZAPŁATY

Niniejszym wnoszę o zapłatę na moją rzecz kwoty ……………………………….…. zł
(słownie: ……………………………………………………..), na którą to należność składa się kwota:
 ……………………………………….. zł (słownie: …………………………………) tytułem
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, ból i cierpienie na podstawie art. 445 § 1 k.c.,
 ………………………………………… zł (słownie: …………………………….) tytułem
odszkodowania obejmującego koszty zakupu leków na podstawie art. 444 § 1 k. c.

Powyższą kwotę należy wpłacić na niżej wskazany rachunek bankowy:
……………………………………………………………………………….

UZASADNIENIE

W dniu ………………………………… w miejscowości ………………..na rondzie
……………………. przy ulicy …………………………….. doszło do kolizji drogowej. Kierujący
samochodem

marki

……………………

o

nr

rejestracyjnym

……………………..,

……………………….., nie stosując się do znaku STOP i nie udzielając pierwszeństwa przejazdu,
uderzył w pojazd kierowany przeze mnie marki ………………….. o nr rejestracyjnym
………………………………..
W dniu zdarzenia sprawca wypadku posiadał zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z …………………………………………….. Wskutek
tego wypadku doznałem obrażeń ciała. Na miejsce zdarzenia wezwany został zespół pogotowia
ratunkowego oraz policja.

Dowód: notatka urzędowa dotycząca wypadku drogowego

Przetransportowano mnie do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
………………………………, gdzie na oddziale ratunkowym po wykonaniu szeregu badań
diagnostycznych, w tym przeprowadzonym badaniu tomografem komputerowym, stwierdzono na
skutek wypadku uraz kręgosłupa oraz urazy obejmujące głowę i szyję. Miałem ogólne potłuczenia
ciała, zasinienia w okolicy głowy, szyi i klatki piersiowej. Następnie poddano mnie kilkugodzinnej
obserwacji, zastosowano wobec mnie leczenie farmakologiczne silnymi lekami przeciwbólowymi oraz
zaopatrzono mnie w kołnierz ortopedyczny. Z zaleceniami dalszej ambulatoryjnej kontroli w poradni
neurologicznej oraz chirurgii urazowo-ortopedycznej, a także zażywania przepisanych leków,
wypisano mnie do domu.

Dowód: karta informacyjna z SOR

Dowód: skierowanie do poradni ortopedycznej
Dowód: skierowanie do poradni neurologicznej
Dowód: zwolnienie lekarskie

Z powodu ostrego bólu kręgosłupa do poradni ortopedycznej zgłosiłem się w najbliższym
możliwym terminie. W poradni na skutek wypadku stwierdzono u mnie dodatkowo uraz w odcinku
lędźwiowym, znaczne, bólowe ograniczenia ruchomości w odcinku szyjnym oraz wzmożone napięcie
mięśni przykręgosłupowych. Z uwagi na silny ból kręgosłupa zalecono mi noszenie kołnierza
ortopedycznego stabilizującego kręgosłup oraz przypisano leki przeciwbólowe i przeciwzapalne. Po
wypadku odczuwałem cały czas nasilony ból kręgosłupa oraz karku. Musiałem leżeć, ponieważ przy
próbach chodzenia ból był nie do zniesienia. Dolegliwości bólowe były intensywne i nie ustępowały.

Dowód: historia leczenia
Dowód: wyniki badań
Dowód: wykaz rachunków i paragonów

Na skutek odniesionych obrażeń do ……………………. przebywałem na zwolnieniu
lekarskim. Po powrocie do pracy dolegliwości bólowe znacznie się nasiliły, odczuwałem ból
kręgosłupa lędźwiowego, ból kręgosłupa szyjnego promieniujący aż do górnych kończyn oraz
sztywność i drętwienie karku. Miałem ograniczoną sprawność fizyczną i zmuszony byłem prowadzić
oszczędny tryb życia.
Podczas kolejnych wizyt w poradni ortopedycznej, z uwagi na brak poprawy stanu zdrowia po
wypadku, zostałem skierowany na zabiegi fizjoterapeutyczne na odcinek szyjny i lędźwiowy
kręgosłupa. W okresie od …………………………… do ………………………….. przeszedłem
liczne zabiegi w tym 10 zabiegów leczenia jonoforezą, 10 prądami Traeberta i 10 ultradźwiękami.

Dowód: historia leczenia
Dowód: skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne

Mimo zastosowanego wobec mnie leczenia, zażywania silnych leków przeciwbólowych,
przebytej rehabilitacji, korzystania z kołnierza stabilizującego kręgosłup szyjny, nadal odczuwałem
dolegliwości bólowe związane z wypadkiem, które utrudniały mi czynności życia codziennego i pracę
zawodową. W poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej leczyłem się stale do ……………………….
Do dnia dzisiejszego zmagam się ze skutkami zdarzenia z dnia …………………………. Po
wypadku w moim życiu zaszły nieodwracalne zmiany. Zostałem zmuszony do zaprzestania różnych
i licznych form aktywności, realizowanych z powodzeniem przed wypadkiem. Przez utrzymujące się
po wypadku dolegliwości bólowe, nie mogłem i nadal nie mogę wykonywać cięższych prac
fizycznych. Nie jestem w stanie dźwigać ciężkich rzeczy, powrócić do treningu siłowego na siłowni
i muszę zażywać leki przeciwbólowe w sytuacji nasilenia się dolegliwości bólowych ze strony
kręgosłupa.
Przed wypadkiem nigdy się nie leczyłem i nie cierpiałem na żadne schorzenia, byłem zdrową
i aktywną osobą. Dbałem o swoją sprawność fizyczną, dwa razy w tygodniu chodziłem na piłkę nożną,
która byłą moją pasją i okazją do spotkań z przyjaciółmi. Po wypadku zrezygnowałem z uprawiania
tego sportu. Po wypadku mam również problem z uczuciem lęku przed jazdą samochodem. Codziennie
jadąc do pracy mijam miejsce wypadku, które mi przypomina traumatyczne przeżycia.

PODSTAWA PRAWNA ROSZCZEŃ
Zadośćuczynienie
W orzecznictwie podkreśla się, że zadośćuczynienie pieniężne, o którym mowa w art. 445 § 1
KC, ma na celu naprawienie szkody niemajątkowej wyrażającej się krzywdą w postaci cierpień
fizycznych i psychicznych. Bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie wskazuje, iż przy
ustaleniu wysokości zadośćuczynienia należy mieć na uwadze całokształt okoliczności sprawy nie
wyłączając takich czynników jak wiek poszkodowanego, rozmiar doznanej krzywdy, nieodwracalność
następstw wypadku, stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność, czas trwania,
długotrwałość i przebieg procesu leczenia. Rolą zadośćuczynienia jest bowiem złagodzenie doznanej
niewymiernej krzywdy poprzez wypłacenie nie nadmiernej lecz odpowiedniej sumy, w stosunku do
doznanej krzywdy. Zadośćuczynienie ma bowiem charakter kompensacyjny, a tym samym powinno
reprezentować ekonomicznie odczuwalną wartość (uchwała SN z 08.12.1973r. III CZP 37/73, OSN
1974, Nr 9, poz. 145; orz. SN z dnia 22.05.1990r., II CR 225/90, niepubl.).

W odniesieniu do zadośćuczynienia pieniężnego z art. 445 § 1 k.c. funkcja kompensacyjna musi
być rozumiana szeroko, bowiem obejmuje zarówno cierpienia fizyczne, jak i sferę psychiczną
poszkodowanego. Wysokość zadośćuczynienia odpowiadająca doznanej krzywdzie powinna być
odczuwalna dla poszkodowanego i przynosić mu równowagę emocjonalną, naruszoną przez doznane
cierpienia (wyrok z dnia 14 lutego 2008 r., II CSK 536/07, OSP 2010 nr 5, poz. 47, z glosą K.
Ludwichowskiej).
Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy oraz mając na uwadze przywołane
w niniejszym piśmie okoliczności, a w szczególności zakres uszczerbku na zdrowiu fizycznym
i psychicznym oraz czynniki jakie należy brać pod uwagę przy szacowaniu kwoty zadośćuczynienia,
jak i jego kompensacyjną funkcję, należy uznać, iż odpowiednim zadośćuczynieniem dla mnie będzie
kwota ……………………………….. zł.

Odszkodowanie
W związku z urazami doznanymi w wyniku wypadku z dnia ………………………….
poniosłem wydatki związane z leczeniem w kwocie …………………….. zł.
Podstawę prawną roszczenia poszkodowanego w tym zakresie stanowi art. 444 § 1 k.c., zgodnie
z którym w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje
wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.
Podniesione w niniejszym piśmie okoliczności znajdują swoje poparcie w załączonej dokumentacji
i uzasadniają przyznanie zadośćuczynienia i odszkodowania we wnioskowanej niniejszym pismem
kwocie.

Załączniki:
- dokumenty potwierdzające okoliczności faktyczne wskazane w piśmie.

