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Prawo: 92,5 tys. zł za obrażenia w wypadku  środa, 29 lipca 2015 08:42  Tweet  9 czerwca Sąd
Apelacyjny w Lublinie przyznał mieszkańcowi województwa lubelskiego 92,5 tys. zł zadośćuczynienia
za wypadek z 2012 r.  Poszkodowany w wyniku wypadku doznał wielu obrażeń ciała, m.in. złamania
podudzia, urazu głowy z utratą przytomności, złamania kości kulszowej i łonowej po prawej stronie,
uszkodzenia kręgosłupa ...
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Tweet 9 czerwca Sąd Apelacyjny w Lublinie przyznał mieszkańcowi województwa lubelskiego 92,5 tys. zł
zadośćuczynienia za wypadek z 2012 r.
 
Poszkodowany w wyniku wypadku doznał wielu obrażeń ciała, m.in. złamania podudzia, urazu głowy z
utratą przytomności, złamania kości kulszowej i łonowej po prawej stronie, uszkodzenia kręgosłupa,
obustronnego złamania otwartego lewej nogi. Mężczyzna przeszedł łącznie 5 operacji. Biegły ortopeda
orzekł u niego 41% uszczerbku na zdrowiu.
 
Poszkodowany nawiązał współpracę z Auxilią. W listopadzie 2012 r., za pośrednictwem pełnomocnika,
poszkodowany zgłosił szkodę do TUW. Miesiąc później firma wypłaciła kwotę bezsporną w wysokości 5
tys. zł. W wyniku dalszego procesu likwidacji szkody towarzystwo przyznało 22,5 tys. zł tytułem
zadośćuczynienia, ustalając jednocześnie 50% przyczynienia. Pełnomocnik poszkodowanego złożył
pozew do Sądu Okręgowego w Lublinie - Na skutek wypadku stracił on możliwość zarobkowania, przez
co nie mógł zapewnić bytu swojej rodzinie, w tym dwójce małych dzieci – mówi pełnomocnik Daria
Kaźmierczak z kancelarii Lexbridge, współpracującej z Auxilią w sprawach odszkodowawczych. –
Wypadek pokrzyżował też jego plany zawodowe. Zamierzał zostać zawodowym kierowcą, czego nigdy
nie będzie mógł osiągnąć – dodaje.
 
Sąd Okręgowy w Lublinie 21 listopada 2014 roku wydał wyrok zasądzający na rzecz poszkodowanego
97,5 tys. zł tytułem zadośćuczynienia oraz ustawowe odsetki w wysokości ponad 22,5 tys. zł (sygnatura
akt I C 1081/13). Sąd zdecydował też o zmniejszeniu przyczynienia z 50 do 20%. Towarzystwo złożyło
apelację od wyroku. Sąd Apelacyjny w Lublinie zmienił wyrok poprzedniej instancji, zasądzając 97,5 tys.
zł tytułem zadośćuczynienia (sygn. I ACa 34/15 SA Lublin). Kwota została wypłacona.
 
(AM, źródło: Auxilia)
 
View the discussion thread.
 
blog comments powered by DISQUS back to top

www.gu.com.pl
2015-07-29


