




Kwota wypłacona.
Jak to zwykle u nas jest, zawsze jest zaniżona. 

Niezależnie od formy likwidacji szkody, czy też rodzaju polisy 
ubezpieczeniowej,

w pierwszej wypłacie tzw. kwoty bezspornej to średnio 25-
30 % przysługującego nam odszkodowania.



Przykład rozliczenia szkody 

komunikacyjnej wg. ubezpieczyciela.





Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w przypadku 
zwrotu kosztów za bezgotówkowe wynajęcie pojazdu 

zastępczego.



Zaniżone czasookresy najmu liczone według 
technologicznego a nie rzeczywistego czasu naprawy.

Zaniżone stawki czynszu najmu,
Niezasadne zmiany segmentacji pojazdów;

To najczęstsze uchybienia formalne po stronie 
ubezpieczycieli !



Dla TU ten pojazd……..



Dla TU to auto:



To to samo co ten…..





Obydwa to 500 i białe…



SUVem w rozumieniu TU jest:





Jak i …..





Dlatego też, towarzystwa ubezpieczeniowe jako 
profesjonaliści, dysponujący profesjonalną kadrą oraz 

narzędziami, powinni sami rzetelnie przeprowadzić 
postępowanie likwidacyjne.

Jest jednak inaczej…



W przypadku niedopłaty odszkodowania, kolejnym krokiem 
jest wszczęcie postępowania sądowego.

Wiąże się to z opłatami:
-opłata od pozwu w wysokości 5 % wartości przedmiotu 

sporu,
- stała opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 

zł,
- zaliczka na poczet biegłego waha się w granicach od 500 do 

1 500 złotych. 



W rezultacie postępowania kończą się w następujący 
sposób:

- podpisujemy ugodę,





Bądź zapadają wyroki.
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WYROK 
W  IMIENIU  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ 

 
      Dnia 18 kwietnia 2018 r. 

 
 
Sąd Rejonowy w Kielcach, I Wydział Cywilny 

w składzie następującym: 

  

Przewodniczący: SSR Dobrosława Szydłowska 

    Protokolant: Staż. Maciej Drej 

 

po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2018 r. w Kielcach 

na rozprawie 

sprawy z powództwa ---------------- 

przeciwko  ----------------------------------------- S.A. w Warszawie 

o zapłatę 

 

 

I.       zasądza od pozwanego---------------------------------------- S.A. w Warszawie na rzecz 

powoda ----------------------------- kwotę 6.685,83 zł (sześć tysięcy sześćset 

osiemdziesiąt pięć złotych 83/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie 

liczonymi od dnia 11 maja 2016 roku do dnia zapłaty; 

II.       oddala powództwo w pozostałej części; 

III.       zasądza od pozwanego ------------------------------------ S.A. w Warszawie na rzecz 

powoda --------------  kwotę 1.984 zł (jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt cztery 

złote) tytułem kosztów procesu. 

 
SSR D.  Szydłowska 

 





Przy rzetelnej likwidacji szkody ubezpieczyciel wypłaciłby 9 
000 zł odszkodowania.

Po naszych działaniach, podpisał ugodę gdzie wypłacił 9 000 
złotych należności głównej, 3 600 złotych kosztów 

zastępstwa procesowego, i zwrócił ½ opłaty od pozwu w 
kwocie 271,50 zł oraz 17 zł opłaty skarbowej od 

pełnomocnictwa.



Łącznie z ugody wypłacone zostało 12 888,50 złotych.
Dodatkowe koszty wypłacone przez ubezpieczyciela wzrosły 

o 3 888,50 zł co daje nam wzrost wypłaty o …



43 % !!!



W przypadku wyroku ubezpieczyciel wypłacił:
- 6 685,83 zł należności głównej,

- 1 177,07 zł odsetek,
- 2 434,00 zł kosztów procesu,

co w sumie daje nam 10 296, 90 zł 
dodatkowe koszty wypłacone przez ubezpieczyciela wzrosły 

o 3 611,07 zł, co daje nam wzrost kosztów po stronie 
ubezpieczyciela o……..



54 % !!!



Przykłady moglibyśmy mnożyć. Jednak to nie wzrost 
rzekomej szkodowości ma główny wpływ na wzrost stawek 

ubezpieczeniowych. Sądy są przepełnione sprawami 
odszkodowawczymi i niestety wciąż występuje tendencja 

wzrostu ilości inicjowanych postępowań.



Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 
października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców 

prawnych
oraz

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 
października 2015 r. w sprawie opłat za czynności 

adwokackie



W analogiczny sposób określają wynagrodzenia 
profesjonalnych pełnomocników, które uzależnione jest od 
wysokości wartości przedmiotu sporu, a wchodzi w skald 

ugody bądź wyroku i obciąża przegrywającą stronę procesu, 
a wyglądają następująco:



Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu 
sprawy: 
1) do 500 zł ‒ 90 zł; 
2) powyżej 500 zł do 1500 zł ‒ 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł ‒ 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł ‒ 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł ‒ 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł ‒ 5400 zł; 
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł ‒ 10 800 zł;
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł ‒ 15 000 zł; 
9) powyżej 5 000 000 zł ‒ 25 000 zł



1. W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, 
elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu 
nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki 
minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
1) do 500 zł – 60 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;
7) powyżej 200 000 zł – 7200 zł.
2. W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę 
ustala się na zasadach ogólnych.



Przykłady korespondencji z Towarzystwami 
ubezpieczeniowymi.



Dziękujemy za uwagę.


