
DUŻA SPRAWA
– DUŻE ODSZKODOWANIE 



SZKODY PO WYPŁATACH



1. Pełna korespondencja z Towarzystwem Ubezpieczeń, w 
szczególności każda decyzja która została wydana w sprawie. 
Dodatkowo korespondencja z poprzednim pełnomocnikiem.

2. Orzeczenie z komisji lekarskiej, na której stawał poszkodowany 
– jeśli jest w posiadaniu takiego dokumentu.

3. Dokumentacja medyczna obrazująca proces leczenia 
powypadkowego poszkodowanego, przedstawiona dotychczas 
w Towarzystwie Ubezpieczeń.

4. Dokumentacja medyczna po dacie wypłaty odszkodowania, 
dotycząca kontynuacji leczenia, pogorszenia stanu zdrowia, 
powstałych komplikacji… Dokumentacja medyczna powinna 
uwzględniać leczenie w całym procesie od wypłaty do dnia 
dzisiejszego, nie tylko ostatnie tygodnie/miesiące przed 
spisaniem umowy z EuCO.

Dokumenty niezbędne
do weryfikacji sprawy 



5. Zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia.
6. Dokumentacja dotycząca okoliczności wypadku + dokument 

kończący prowadzone w sprawie postępowanie 
(postanowienie o umorzeniu, wyrok). W sprawach z 
przyczynieniem bardzo istotne opinie biegłych + zeznania 
świadków.

7. Dokumenty dotyczące dodatkowych roszczeń, które nie 
zostały dotychczas zgłoszone.

8. Komplet wewnętrznych dokumentów EuCO

Dokumenty niezbędne
do weryfikacji sprawy 



SZKODY PO WYPŁATACH
Przyjmujemy i skutecznie 

prowadzimy. 















NIE KAŻDE ZŁAMANIE
TO DUŻA SPRAWA



Złamanie nosa

• złamanie kości nosa z przemieszczeniem, bez zniekształceń i 
zaburzeń oddychania 3 %

• złamanie kości nosa ze zniekształceniem + blizna grzbietu nosa 7 
%

• wieloodłamowe złamanie kości nosa leczone operacyjnie z 
utrwalonym skrzywieniem przegrody nosa i ze znacznym 
upośledzeniem jego drożności 12%



Uraz kręgosłupa

• uraz kręgosłupa z pourazowym zespołem bólowym 1‐4 %
• uraz kręgosłupa typu „smagnięcie biczem” z korzeniowym 

zespołem szyjnym, niestabilność na poziomie C2‐C3‐C4 8 %
• uraz kręgosłupa szyjnego z pourazową przepukliną jądra 

miażdżystego krążka C5‐C6 i z zespołem szyjnym bólowo ‐
czuciowo – ruchowym. Operacyjne usunięcie przepukliny i 
stabilizacja kręgosłupa szyjnego 15% 

• uraz kręgosłupa szyjnego ze złamaniem łuku kręgu C4 i 
wyrostków kolczystych kręgów C4 i C5 z uszkodzeniem aparatu 
więzadłowego na poziomie C5‐C6 oraz urazową przepukliną 
krążka międzykręgowego C5‐C6 z operacyjnym usunięciem 
uszkodzonego krążka oraz stabilizacja kręgosłupa na poziomie 
C4‐C5‐C6 22%



Złamanie obojczyka

• złamanie trzonu obojczyka leczone zachowawczo 2‐5%
• złamanie trzonu obojczyka prawego z niewielkim 

przemieszczeniem leczone zachowawczo 4‐5%
• wieloodłamowe złamanie obojczyka prawego z 

przemieszczeniem, z operacyjnym leczeniem tego złamania, 
blizna pooperacyjna, średniego stopnia dysfunkcja pourazowa 
Bólowo – ruchowa prawego barku z przykurczem 10%



Złamanie kości ramiennej

• złamanie nasady bliższej kości ramiennej lewej leczone 
zachowawczo 2%

• złamanie guzka większego kości ramiennej lewej leczone 
operacyjnie, blizna pooperacyjna, dysfunkcja bólowo – ruchowa 
barku lewego 6 %

• złamanie przynasady dalszej kości ramiennej lewej leczone 
operacyjnie, przebieg leczenia powikłany zrostem opóźnionym, 
pourazowa dysfunkcja łokcia lewego małego stopnia, blizny 
pooperacyjne 10 %

• złamanie szyjki kości ramiennej prawej leczone zachowawczo ze 
znacznym ograniczeniem ruchomości barku prawego i z jego 
zespołem bólowym 15 %



Złamanie kości ramiennej

• złamanie szyjki kości ramiennej prawej leczone operacyjnie z 
ograniczeniem ruchomości prawego barku znacznego stopnia, 
blizna pooperacyjna 20 %

• wieloodłamowe złamanie głowy kości ramiennej prawej leczone 
operacyjnie, pourazowy przykurcz barku prawego z 
towarzyszącym zespołem bólowym, zespół bólowy prawego 
łokcia, blizna pooperacyjna 28 %

• złamanie trzonu kości ramiennej prawej leczone operacyjnie, 
blizna pooperacyjna, staw rzekomy kości ramiennej prawej, 
wtórne zmiany zwyrodnieniowe łokcia prawego 55 % 



Nie każde złamanie to duża sprawa
ALE…



 w każdej sprawie, nawet małej, mogą powstać 

komplikacje

 pacjent może być niewłaściwie zdiagnozowany

 urazy mogą się ujawnić dopiero za jakiś czas







































WPŁYW DOKUMENTACJI 
MEDYCZNEJ NA KWOTĘ 

ROSZCZENIA 



































DUŻA SPRAWA - DUŻE 
DODATKOWE ROSZCZENIA



Roszczenie 40.000 zł

Poszkodowany niezdolny do pracy przez 12 miesięcy, zarabia 4.000
zł netto miesięcznie, umowa na czas nieokreślony, nie był to
wypadek przy pracy.

UTRACONY DOCHÓD

− przez 6 mies. L4 80 % *4.000 = 4.800 zł straty
− przez kolejne 6 mies. zasiłek rehabilitacyjny:

− 6‐9 mies. 90 % * 4.000 = 1.200 zł straty
− 9‐12 mies. 75% * 4.000 = 3.000 zł straty

+ poszkodowany otrzymuje premię stałą kwartalną za 100%
frekwencje w wysokości 1 pensji = 4*4000 = 16.000 zł straty
Łącznie utracony dochód 25.000 zł.



Roszczenie 40.000 zł

OPIEKA

− przez 3 mies. po 4 h dziennie * 8 zł = 2.880 zł
− przez kolejne 9 miesięcy 2 h dziennie * 8 zł = 4.320 zł
Łącznie opieka 7.200 zł

KOSZTY LECZENIA

− wizyta u ortopedy traumatologa przez rok czasu co 2 miesiące
120 zł = 720 zł

− rehabilitacja prywatna 600 zł
− dojazdy 500 zł
− leki 300 zł
Łącznie koszty 2.120 zł



Roszczenie 40.000 zł

Dodatkowe roszczenia w sprawie: 34.320 zł
Roszczenie podstawowe: 40.000 zł

RAZEM 74.320 zł



OPIEKA



Wypadek 30.04.2004 r.
roszczenie 75.000 zł



Roszczenie 75.000 zł



Roszczenie 75.000 zł



Roszczenie 75.000 zł

OPINIA LEKARZA DOTYCZĄCA OPIEKI:

• przez 3 lata po 3 h dziennie, następnie do chwili obecnej 2 h 
dziennie 

• 3*365*3*7 = 22.995 zł
• 4*365*2*7 = 20.440 zł

RAZEM OPIEKA 43.435 ZŁ



NIE ODPUSZCZAMY! 
Walczymy o każdą złotówkę







DUŻA SPRAWA,
DUŻE PRZYCZYNIENIE

Ważne są opinie biegłych + zeznania świadków







DUŻA SPRAWA,
DUŻE PRZYCZYNIENIE
Kwota zgłoszenia nie jest pomniejszana

o przyczynienie, zadośćuczynienie przyznane 
przez Towarzystwo Ubezpieczeń niestety tak. 









Duże sprawy, dodatkowa 
procedura na każdym etapie 

sprawy włącznie z EuCO Homini



DUŻE SPRAWY
– DUŻE ODSZKODOWANIA






















