
Byłem  uczestnikiem  wypadku  komunikacyjnego,  w  którym  odniosłem  poważne
obrażenia.  Czy  jako  pasażerowi  pojazdu,  który  nie  był  prowadzony  przez  sprawcę
zdarzenia,  przysługują  mi  jakieś  roszczenia  wobec  sprawcy?  Czy  przysługuje  mi
odszkodowanie i zadośćuczynienie od sprawcy wypadku drogowego?

Tak, jako pasażer pojazdu poszkodowany w wypadku komunikacyjnym ma Pan prawo
dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia z polisy OC sprawcy. 

Odszkodowanie  obejmuje  m.in.  zwrot  kosztów  leczenia,  rehabilitacji,  dodatkowej
opieki medycznej, dostosowania miejsca zamieszkania do potrzeb poszkodowanego, kosztów
przygotowania do wykonywania nowego zawodu. 

Z kolei, zadośćuczynienie ma na celu zrekompensowanie poszkodowanemu krzywdy
czyli  cierpień  fizycznych  i  psychicznych  doznanych  na  skutek  wypadku.  Kwota
zadośćuczynienia  zależy  od  konkretnego  przypadku  i  indywidulanych  okoliczności
związanych  z  wypadkiem  i  osobą  poszkodowaną  w  przeciwieństwie  do  odszkodowania,
którego  wysokość  zależy  od  faktycznie  poniesionych  wydatków  wykazanych  fakturami,
rachunkami itd. 

Osoba  poszkodowana  w wypadku  może także  domagać  się  renty  mającej  na  celu
wyrównanie  różnicy  w  jej  dochodach  po  wypadku  w  porównaniu  z  dochodami  sprzed
wypadku oraz renty mającej na celu zapewnienie poszkodowanemu środków niezbędnych do
leczenia i rehabilitacji po wypadku. Odszkodowanie może obejmować także zwrot zarobków
utraconych przez poszkodowanego na skutek wypadku. 

Kodeks cywilny przewiduje możliwość kapitalizacji renty.  Z ważnych powodów sąd
może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części odszkodowanie
jednorazowe. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a
przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.

W celu uzyskania w/w świadczeń, w pierwszej kolejności należy dokonać zgłoszenia
szkody u ubezpieczyciela sprawcy szkody. Co do zasady, zakład ubezpieczeń wypłaca od-
szkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnio-
nego zawiadomienia o szkodzie. 

Jeżeli ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczeń lub wypłaci je w zaniżonych kwo-
tach, wówczas poszkodowanemu przysługuje prawo wystąpienia do sądu z pozwem o zapłatę
należności  głównych  wraz  z  ustawowymi  odsetkami  za  opóźnienie  przeciwko  zakładowi
ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku miał wykupioną polisę OC. 
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