……………
miejscowość

……………
dnia

………………………………………..
Imię i nazwisko osoby uprawnionej
………………………………………..
………………………………………..
adres zamieszkania

………………………………………..
………………………………………..
nazwa oraz siedziba towarzystwa
ubezpieczeń wystawcy polisy

polisa nr ………………………………………..
nr rej. sprawcy wypadku………………………………………..
data zdarzenia ………………………………………..
data śmierci poszkodowanego w wypadku ………………………………………..
stopień pokrewieństwa z poszkodowanym w wypadku ……………………..

Zgłoszenie szkody
wraz z wnioskiem o wypłatę zadośćuczynienia, odszkodowania i renty
W imieniu własnym zgłaszam szkodę osobową związaną z wypadkiem z dnia ……………..
W wyniku wypadku śmierć poniósł ………………….. (ojciec/córka/mąż) zgłaszającego
szkodę.
Wnoszę o wypłatę następujących świadczeń :
1) zadośćuczynienie za doznaną krzywdę na podstawie art. 446 § 4 kodeksu
cywilnego

100.0000,00

złotych

Należy ustalić kwotę stosowną do rozmiaru doznanej krzywdy, mając na względzie wszelkie
okoliczności wpływające na cierpienia krewnego osoby zmarłej tj. więź z osobą zmarłą, stopień
pokrewieństwa, długość żałoby; doznane urazy psychiczne związane z żałobą typu depresja czy utrata
aktywności życiowej, wiek osoby poszkodowanej w chwili śmieci, jak również przyczynienie się
poszkodowanego do wypadku np. niezapięte pasy, jazda z osobą nietrzeźwą; w przypadku utraty więzi z
najbliższą osobą kwoty (utrata rodzica męża, dziecka) zadośćuczynienie najczęściej wypłacane jest w

kwotach od 50.000 zł do 250.000 zł, natomiast dalsza rodzina (rodzeństwo, dziadkowie)
zadośćuczynienie najczęściej wypłacane jest w kwotach od 10.000 zł do 50.000 zł,

2) stosowne odszkodowanie na podstawie art. 446 § 3 kodeksu cywilnego 75.000 zł
(odszkodowanie z art. 446 § 3 k.c. ma na celu pokrycie różnych strat materialnych, trudnych do
uchwycenia bądź wyliczenia, a więc wymaga wzięcia pod uwagę całokształtu okoliczności sprawy.
Należy także podkreślić, iż wysokość odszkodowania powinna być umiarkowana, utrzymana w
rozsądnych granicach. Celem odszkodowania przyznanego na podstawie art. 446 § 3 k.c. ma być
zrekompensowanie rzeczywistego znacznego pogorszenia sytuacji życiowej najbliższych członków
rodziny zmarłego. Nie może być ono natomiast źródłem wzbogacenia się tych osób, roszczenie to
zasadne jest dla najbliższej rodziny -utrata rodzica męża, dziecka) ;

3) odszkodowanie tytułem poniesionych kosztów pogrzebu na podstawie art. 446 § 1
kodeksu cywilnego : (należy wskazać wszelkie koszty związane z pogrzebem : wydatki na
nagrobek, stypę, ubranie, zwrot należy pomniejszyć o

wypłacony zasiłek pogrzebowy, nadto

poniesione koszty należy udokumentować odpowiednimi rachunkami)

5.000 zł

4) renta alimentacyjna na podstawie art. 446 § 2 kodeksu cywilnego płatna od dnia
………… wysokości 500 zł miesięcznie
(roszczenie to jest zasadne dla osoby małoletniej lub uczącej się, w skutek uraty rodzica lub
opiekuna prawnego, również renta może być wypłacana dla małżonka jeżeli zmarły był jedynym lub
głównym żywicielem rodziny, żądną kwotę należy pomniejszyć o kwotę uzyskiwanej renty z Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub innego podmiotu).

Łącznie kwota ……………………

Wnoszę o wypłatę wymienionych świadczeń na mój rachunek bankowy :
Bank…………nr……………………………………….
w terminie 30 dni od daty otrzymania przedmiotowego pisma, w przeciwnym razie będę
żądać odsetek ustawowych lub skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

Uzasadnienie
Należy opisać miejsce oraz okoliczności wypadku i śmierci krewnego zgłaszającego szkodę np.

:

W dniu ……..doszło do zdarzenia drogowego na drodze …………. gmina ……, podczas
którego kierujący pojazdem marki …………z nieustalonych przyczyn zjechał na
przeciwległy pas ruchu. Wskutek tego manewru przedmiotowy samochód zderzył się czołowo
z samochodem……………, powodując ……. uszkodzenia ciała, a w konsekwencji jego zgon
dnia……….. W chwili zdarzenia………poszkodowany miał zapięte pasy bezpieczeństwa.
Prawomocnym wyrokiem z dnia …………….. Sądu …………………..Wydział Karny o
sygn. …………..(imię nazwisko sprawcy wypadku) został uznany za winnego popełnienia czynu z
art. …….. kodeksu karnego. Sprawca wypadku w dniu zdarzenia korzystał z ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych, udzielanej przez Państwa towarzystwo na podstawie umowy ubezpieczenia
nr ………………..(dowód : notatka policyjna ze zdarzenia, wyrok ze sprawy karnej, akt
zgonu ).
Zmarły był moim …………….(ojcem/bratem/córką/małżonkiem). Poniosłem ogromną stratę.
(Należy zwięźle opisać relacje ze zmarłym, oraz skutki psychiczne oraz
krewnego).

materialne związane ze śmiercią

(dowód : akt stanu cywilnego potwierdzający stopień pokrewieństwa ze zmarłym, zdjęcia
zgłaszającego szkodę ze zmarłym ……).
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych, zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od
dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Ponadto
zgodnie z art. 14 ust 2 powyższej ustawy, zakład ubezpieczeń w terminie 30 dni od dnia
złożenia zawiadomienia o szkodzie, zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach
niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub części, jak również o przypuszczalnym
terminie zajęcia ostatecznego stanowiska, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.
Następnie w marę możliwości należy rozwinąć zasadność wnioskowanych kwot podanych na wstępie.

Proszę o pilne zajęcie się moją sprawą.
Z poważaniem,
…………………………………….
Podpis poszkodowanego lub jego przedstawiciela ustawowego

Załączniki :
- (należy opisać wszystkie dokumenty wymienione w piśmie)

