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Tweet 16 stycznia Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim przyznał poszkodowanemu w wypadku
zadośćuczynienie w wysokości 500 tys. zł. Ubezpieczyciel dobrowolnie zapłacił ofierze 100 tys. zł,
następnie po interwencji prawników dopłacił 200 tys. zł tytułem zadośćuczynienia. Łącznie z odsetkami
poszkodowany otrzyma około 1 mln zł. Wyrok jest nieprawomocny.
 
Wypadek wydarzył się cztery lata temu. W wyniku czołowego zderzenia samochodów młody pasażer
pojazdu doznał bardzo poważnych urazów. Pierwsze pół roku po wypadku poszkodowany spędził w
szpitalach, przeszedł w sumie 7 skomplikowanych operacji, a od ponad 3,5 lat jest codziennie
intensywnie rehabilitowany. – Wypadek, jakiemu uległ mężczyzna, należy rozpatrywać w kategorii
jednej z największych tragedii, jaka może spotkać człowieka, zwłaszcza tak młodego – mówi Barbara
Gawlikowska-Gierko z kancelarii Lexbridge, która zajmowała się sprawą na zlecenie Auxilii. – Doznał
trwałego i rozległego kalectwa, został wyłączony ze wszystkich ról społecznych, stał się osobą niezdolną
do samodzielnej egzystencji, trwale niezdolną do pracy, a będąc świadomy swego stanu, do dziś walczy z
depresją – dodaje.
 
Ubezpieczyciel sprawcy wypadku dobrowolnie wypłacił 100 tys. zł zadośćuczynienia i pokrył część
kosztów leczenia, zakupu sprzętu medycznego, rehabilitacji, opieki osób trzecich za okres pierwszego
roku po wypadku. Po złożeniu pozwu towarzystwo wpłaciło jeszcze 200 tys. zł tytułem zadośćuczynienia,
a Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem z 16 stycznia 2015 r. przyznał dodatkowo
poszkodowanemu zadośćuczynienie w wysokości 500 tys. zł plus odsetki (obecnie wynoszą one ponad
200 tys. zł). – Ta historia pokazuje po raz kolejny ogromne dysproporcje między kwotami wypłacanymi
przez ubezpieczycieli a przyznawanymi przez sądy – mówi Bartosz Boberski, prezes Auxilii. – Choć
sprawa sądowa zwykle trwa kilka lat, to ofiary otrzymują odsetki, które czasami sięgają kilkuset tysięcy
złotych – dodaje.
 
Sprawa renty na rzecz poszkodowanego jest przedmiotem odrębnego procesu.
 
Sygnatura sprawy IC 1420/12.
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