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Sytuacje, w których firmy zajmujące się sprawami odszkodowawczymi żądają nieadekwatnego
wynagrodzenia po tym, jak klienci rozwiązują z nimi umowę, zdarzają się zbyt często. Klienci
poszkodowani w ten sposób przez Omegę Kancelarie Prawne, z pomocą Auxilii, wnieśli sprawę do
sądu i wygrali.
 
Rodzina zmarłej w wyniku wypadku otrzymała od ubezpieczyciela łącznie 20 000 PLN, a kancelaria
zatrzymała całość wypłaconej kwoty, uznając, że to jej należne wynagrodzenie. Sąd Rejonowy w
Malborku 24 marca 2015 r. zasądził na rzecz poszkodowanych od kancelarii prawnej 11 000 PLN wraz z
odsetkami, czyli pełną kwotę, jaka należała się rodzinie po potrąceniu zaliczki i wynagrodzenia dla
kancelarii (sygnatura akt: I C 1156/14). Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
 
 
Do wypadku, w wyniku którego zginęła młoda kobieta, doszło w lutym 2014 r. W marcu 2014 r. najbliżsi
zmarłej mieszkanki województwa pomorskiego podpisali umowę z Omega Kancelarie Prawne, na mocy
której firma miała starać się dla nich o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu śmierci bliskiej osoby.
22 kwietnia 2014 r. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) przyznało rodzinie odszkodowanie w
łącznej wysokości 20 000 PLN. Wobec tak niskiej wypłaconej kwoty poszkodowani 5 maja 2014 r.
wypowiedzieli umowę Omedze Kancelarie Prawne. - Umowę z firmą odszkodowawczą, jak z każdą inną,
można rozwiązać z ważnego powodu bez ponoszenia konsekwencji. W branży standardem jest, że
kancelaria ustala swoje wynagrodzenie jako procent od uzyskanego odszkodowania – mówi Robert
Gałęski, pełnomocnik rodziny. Tym bardziej dziwią rozliczenia, jakie kancelaria przedstawiła
poszkodowanym. Firma, po wyliczeniu rzekomych kosztów i kolejnych honorariów od uzyskanego
odszkodowania, uznała, że owe 20 000 PLN, które zostały przelane na konto pełnomocnika, pokrywają
ich należności, w związku z czym zatrzymała całą kwotę. - Spółka Omega była uprawniona do
wynagrodzenia za wykonanie umowy, jednak warunkiem było uzyskanie odszkodowania od
ubezpieczyciela.
 
Poszkodowani uzyskali tylko część należnej im kwoty i od tej części ustalili należne firmie honorarium –
wyjaśnia mecenas Robert Gałęski.
 
Auxilia, do której zgłosiła się rodzina zmarłego, zajęła się zarówno sprawą cywilną o odszkodowanie, jak i
we wrześniu 2014 r. wniosła pozew przeciwko nieuczciwym praktykom poprzedniego pełnomocnika. Sąd
Rejonowy w Malborku wyrokiem z 24 marca 2015 r. nakazał Omedze wypłacenie na rzecz
poszkodowanych 11 000 PLN wraz z ustawowymi odsetkami. - Niestety, branża odszkodowawcza nie jest
uregulowana i tego typu sprawami może zajmować się każdy - mówi Bartosz Boberski, prezes Auxilii. - W
uzasadnieniu wyroku sądu czytamy, że „zawarta umowa z Omegą kształtowała prawa i obowiązki
klientów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, w skutek czego doszło do rażącego naruszenia ich
interesów”. Cieszy fakt, że sąd staje po stronie dobrych praktyk w naszej branży – dodaje Bartosz
Boberski.
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Sprawa cywilna o odszkodowanie jest w toku.
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