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Autounfall - wypadek samochodowy. Ten, kto 
jest niewinny kolizji, powinien od razu udać się 
do adwokata. Pomoc prawnika dla osoby po-
szkodowanej jest bezpłatna. Wielu ubezpieczy-
cieli drastycznie redukuje wysokość wypłaca-
nych świadczeń, jeżeli się z takiej pomocy nie 
skorzysta. Dlatego też bardzo ważnym elemen-
tem ochrony naszego mienia i zapewnienia nam 
odpowiedniej pomocy jest posiadanie ubez-
pieczenia adwokackiego, czyli tak zwanego 
Rechtschutzversicherung, które w przypadku 
zajścia skutecznie odciąży nasze koszta.

Na początku strach był wielki. Pewna studentka 
wjechała w tył auta panu Januszowi. Zderzak 
i bagażnik jego alfy romeo wyglądały przez to 
mało atrakcyjnie. Krótko po tym zdarzeniu zgło-
siła się do pana Janusza przedstawicielka ubez-
pieczalni owej studentki, informując, iż „pokryją 
wszystkie koszty, a zreperowane i umyte auto 
odstawią mu pod drzwi”. Brzmiało świetnie! 
Jednak ani naprawa, ani tym bardziej mycie auta 
nie miały miejsca. Alfa to złom. Tak stwierdził 
ubezpieczyciel. Rzeczoznawca oszacował na-
prawę na 4.340€. Auto miało być ponoć warte 
3.900€.  Ubezpieczalnia wypłaciła panu Janu-
szowi 2.350€, pozostałe 1.550€ miał otrzymać 
ze złomowiska. Nie na to się klient godził. Poja-
wiło się podejrzenie, że ubezpieczalnia zaniży-
ła wartość samochodu. Pan Janusz udał się więc 
do adwokata od prawa ruchu drogowego (Ver-
kehrsrecht), co było w tym przypadku bardzo 
dobrym posunięciem. Biegli adwokaci wiedzą, 
jakie prawa mają poszkodowani, znają się na 
szkodach dokonanych na dobytku oraz znają 
nastawione na zysk triki ubezpieczalni, jak 
również orientują się w kosztach napraw do-
konywanych przez markowe warsztaty.

W omawianym przykładzie pana Janusza miał 
on prawo żądać naprawy auta, ponieważ jej 
koszt nie przekraczał 130% wartości auta. 
Dopiero powyżej tej kwoty prawo uznaje napra-
wę za finansowo nieuzasadnioną. Adwokat wy-
walczył dla pana Janusza pełną kwotę 4.350€. 
To, co przeżył pan Janusz, jest typowe. Po 
stwierdzeniu wypadku ubezpieczyciele chwytają 
się często różnych trików, aby wypłacić możliwie 
jak najmniejsze odszkodowanie.

Sprawa pierwsza – ubezpieczyciel strony prze-
ciwnej chce uzyskać szybki dostęp do auta i do 

poszkodowanego. Czasem dzwoni do nas jesz-
cze na miejscu zdarzenia, zapewniając, iż przej-
mie wszystkie szkody oszczędzając nam stresu. 
To może nas drogo kosztować. Ubezpieczyciel 
chce, aby klient nie skorzystał z pomocy adwo-
kata i nie uzyskał informacji dotyczącej swoich 
praw. Dzięki temu wiele przypadków może zo-
stać „zamiecionych pod dywan”. Ponadto, regu-
lując wszystko i bezkrytycznie ubezpieczeniem 
strony przeciwnej, pozostaje niepewnym, czy 
warsztat wymieni nam zniszczone części i za-
stąpi nowymi, czy tylko wstawi inne, używane 
lub w najgorszym przypadku spróbuje odzyskać 
(reanimować) stare, montując je nam na nowo.

Dlatego też sprawa druga jest równie istotna - 
nie kontaktujemy się z ubezpieczalnią strony 
przeciwnej, jeżeli nie zawiniliśmy w kolizji. 
Nie jest i nie powinna być ona dla nas partne-
rem w sporze, a już na pewno nie jest stroną 
przyjazną i pomocną. Ona chce tylko uzyskać 
maksymalną oszczędność w przypadku szko-
dy. Każdy poszkodowany w wypadku ma prawo 
wziąć adwokata na koszt strony przeciwnej. Sąd 
Rejonowy w Dortmundzie (Az. 431 C 2044/09) 
wspomina o tym bardzo wyraźnie, z kolei Sąd 
Wyższy we Frankfurcie nad Menem nazywa nie-
włączenie adwokata do sprawy „zaniedbaniem” 
(Az. 22 U 171/13). Pomoc adwokata dla poszko-
dowanego jest bezpłatna, o ile poszkodowany 
nie był częściowym sprawcą szkody. Wtedy to 
poszkodowany musi uczestniczyć w kosztach. 
Ale szczególnie w takich przypadkach, gdy 
stwierdzenie winy jest jednoznacznie trudne 
do ustalenia, powinniśmy skorzystać z pomocy 
prawnej w tym zakresie.

Sprawa trzecia to fakt, że wiele ofiar wypadku 
woli drobne szkody regulować na własną rękę. 
Jednakże nawet wtedy zalecane są konsultacje 
z adwokatem. Pracownicy ubezpieczalni strony 
przeciwnej są szkoleni w zakresie ograniczania 
wypłaty świadczeń, nawet w przypadku powsta-
nia niewielkich szkód.

Sprawa czwarta - rzeczoznawca. Nigdy nie 
powinniśmy korzystać z usług rzeczoznawcy 
ubezpieczalni strony przeciwnej. Zamiast tego 
poszkodowany ma prawo na koszt ubezpie-
czalni powołać swojego rzeczoznawcę. Tylko 
przy winie spornej musimy częściowo uczest-
niczyć w kosztach rzeczoznawcy, podobnie jak 

WARTO WIEDZIEĆ
Auto, wypadek i my. 
Kiedy ubezpieczyciel stoi 
po naszej stronie, a kiedy nie?

w przypadku porady prawnej. Z tą jednak drobną 
różnicą, iż szkoda taka musi wynosić minimum 
1.000€, aby ubezpieczalnia przejęła koszty. 
Ubezpieczalnie korzystają też z oprogramowa-
nia firm zewnętrznych, którym zlecają rozpatrze-
nie wniosku i oceny rzeczoznawcy, a który to 
system „wyrzuca” automatycznie „cięcia” niektó-
rych lub większości świadczeń.

Sprawa piąta - wolny wybór warsztatu, czy 
warsztat firmowy? Firmowy warsztat jest droż-
szy. Jest to kolejna pozycja, gdzie ubezpieczy-
ciel chętnie tnie koszty. Te bowiem jest zobo-
wiązany pokryć, ale tylko w przypadku, gdy 
auto nie jest starsze niż trzy lata - wyrok Sądu 
Najwyższego (Az. VI ZR 182/16). Weźmy za 
przykład przypadek z Düsseldorfu. Po gwał-
townym parkowaniu szkody, według rzeczo-
znawcy, wyniosły 5.731€. Jednak ubezpieczalnia 
zaczęła ciąć koszty i tak: lakierowanie uchwytów 
drzwi o 175€, 242€ za plastikową część nad-
kola, 192€ za centrowanie osi pojazdu, 44€ za 
myjnię – wszystkie te koszta zostały uznane za 
niepotrzebne. To samo tyczyło się położenia ko-
lejnej warstwy ochronnej na chromowaną listwę 
i mniejsze części samochodu. W sumie 1.335€. 
To było niezgodne z przepisami i zgodnie z wy-
rokiem Sądu Rejonowego Düsseldorf (Az. 37 
C 11789/11) musiało zostać nadpłacone. Nie 
każdy warsztat posiada też własną lakiernię. 
Jeżeli trzeba zawieźć auto do lakiernika, w tym 
przypadku ubezpieczalnia pokrywa koszty jego 
transportu (Sąd Najwyższy Krajowy Düsseldorf, 
Az. I - 1 U 140/09).

Koszt lawety to sprawa szósta. Ubezpieczalnia 
ponosi koszt transportu auta. Poszkodowany nie 
potrzebuje przedkładać, zazwyczaj ubezpieczal-
ni, kosztów porównania różnych usług lawet, 
ponieważ z reguły chodzi o pośpiech w działa-
niu. Jeżeli zaprzyjaźniony warsztat znajduje się 
w odległości np. 120 km, auto powinno zostać 
tam odholowane, o ile do tej pory było tam na-
prawiane. Warto również wiedzieć, że w przy-
padku, gdy poszkodowany w wypadku dozna 
urazu i będzie potrzebował pomocy lub opieki 
w domu, ubezpieczalnia pokrywa koszty pielę-
gniarskie, nawet kiedy nikt nie został zatrudnio-
ny, a opiekę sprawuje któryś z członków rodziny. 
Tak zwane „postojowe” (Standgeld) w przypad-
ku, gdy auto po totalnej kraksie musi przeczekać 
w warsztacie, aż Towarzystwo Leasingowe wyda 
dowód rejestracyjny auta, do 38 dni również po-
krywa ubezpieczyciel (Sąd Rejonowy Cuxhaven, 
Az. 5 C 538/16).

W przypadku kolizji, kiedy strona przeciwna 
nie chce podać swojej ubezpieczalni, pomoc-
ny może być numer do Centralnego Rejestru 
Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Zentralruf der 
Versicherer - 0 800 / 2 50 26 00). Wszystkim 
zmotoryzowanym życzę jednak szerokiej dro-
gi, spokojnej jazdy i mniej sytuacji stresowych, 
które mogą doprowadzić do roztargnienia,  
a w efekcie niepotrzebnej kolizji.
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