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Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy, w efekcie czego rodzice
zmarłej przed niemal szesnastu laty w tragicznym wypadku dziewczyny otrzymali w sumie 200 tys. zł.
 
Do wypadku doszło 20 grudnia 1999 r. Kierujący samochodem osobowym nie zachował należytej
ostrożności i zderzył się z jadącym z przeciwnego kierunku autem, a następnie uderzył w przydrożne
drzewo. W wyniku tego wypadku pasażerowie, w tym 21-letnia kobieta, ponieśli śmierć na miejscu.
Sprawca został uznany winnym i prawomocnie skazany wyrokiem karnym. – Więź rodzic-dziecko jest
jednym z najważniejszych związków, których człowiek może doświadczyć – powiedziała radca prawny
Daria Kaźmierczak, pełnomocnik rodziny z kancelarii Lexbridge, współpracującą z Auxilią w sprawach
odszkodowawczych. – Nagła, nieoczekiwana śmierć córki pozbawiła rodziców sensu życia, którym była
pełna rodzina, przyniosła ból, rozpacz, nigdy niekończącą się tęsknotę, poczucie pustki, zawiedzionych
nadziei – dodała.
 
Rodzice tragicznie zmarłej nawiązali współpracę z Auxilią. Czternaście lat po wypadku, czyli w grudniu
2013 r., pełnomocnik zgłosił do ubezpieczyciela sprawcy roszczenie o wypłatę zadośćuczynienia i
odszkodowania. Jeszcze w tym samym miesiącu zakład odmówił zapłaty, uzasadniając, że brak jest
podstaw prawnych do takiego kroku i nie nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej powodów. W
związku z tym pełnomocnik rodziców 28 marca 2014 r. złożył pozew do Sądu Okręgowego w Świdnicy. 6
listopada ub.r. zapadł wyrok zasądzający po 50 tys. zł dla rodziców zmarłej wraz z ustawowymi
odsetkami w wysokości ponad 26,18 tys. zł (sygnatura akt I C 698/14). – Wyrok był dla nas nie do
przyjęcia, więc złożyliśmy od niego apelację – powiedział Bartosz Boberski, prezes Auxilii. – Warto
pamiętać, że o należne odszkodowanie i zadośćuczynienie można się ubiegać nawet 20 lat po wypadku,
jeśli zdarzenie było wynikiem przestępstwa – dodał.
 
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z 31 marca 2015 r. przyznał na rzecz rodziców dodatkowe 100
tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami (I ACa 141/15). Poszkodowani łącznie uzyskali 200 tys. zł. (AM,
źródło: Auxilia ) blog comments powered by DISQUS back to top
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