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Auxilia: 240 tys. zł świadczeń za śmierć w wypadku  czwartek, 25 czerwca 2015 08:51  Tweet  23
czerwca uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, na mocy którego rodzina
tragicznie zmarłego w wyniku wypadku otrzymała ponad 240 tys. zł świadczeń wraz z odsetkami.
Wcześniej, na drodze polubownej, ubezpieczyciel wypłacił 36 tys. zł dla wszystkich poszkodowanych,
czyli rodziców ofiary, jego brata i babci.  Do wypadku ...
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Do wypadku, w którym zginął 20-letni mężczyzna, doszło we wrześniu 2011 r. na Śląsku. Rodzina
zmarłego nawiązała współpracę z Auxilią. Pełnomocnik poszkodowanych zgłosił sprawę do towarzystwa
ubezpieczeniowego sprawcy wypadku Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros.
Ubezpieczyciel zaproponował ugodę i wypłacenie 68 tys. zł dla czterech osób oraz zrzeczenie się
wszelkich roszczeń. Wobec odmowy rodziny, w styczniu 2012 r. Liberty wypłaciło najbliższym zmarłego
36 tys. zł tytułem zadośćuczynienia oraz zwróciło koszty pogrzebu. Towarzystwo nie zgodziło się na
wypłatę na rzecz rodziców odszkodowania za pogorszenie się ich sytuacji życiowej. – Kwoty, zarówno te
zaproponowane przez ubezpieczyciela, jak i ostatecznie wypłacone, były znacznie zaniżone, dlatego w
październiku 2012 r. wystąpiliśmy do Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z pozwem, który uwzględniał
niezaspokojone do tej pory roszczenia rodziców zmarłego, jego brata i babci – powiedziała pełnomocnik
Barbara Gawlikowska-Gierko z kancelarii Lexbridge, współpracującej z Auxilią w sprawach
odszkodowawczych. – Tragicznie zmarły młody mężczyzna był osobą bardzo zaradną i pracowitą i
stanowił istotne wsparcie dla rodziny, nie tylko emocjonalne, ale i finansowe – dodała.
 
Wyrokiem z 22 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej przyznał rodzinie tytułem świadczeń
objętych pozwem 241 235,31 zł. Wyrok jest prawomocny. – Taka jest specyfika naszej branży, że
polubownie otrzymuje się kilka razy mniejsze odszkodowanie niż na drodze sądowej – skomentował
Bartosz Boberski, prezes Auxilii. – Coraz więcej osób jest jednak świadomych tego, że można oddać
sprawę do sądu i tam uzyskać adekwatne kwoty – dodał.
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