
 

 

SZANOWNI CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, DRODZY PROWADZĄCY         

POJAZDY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ   ( I NIE TYLKO) 

           

Praktyczne korzystanie z pojazdów wiąże sie zawsze z ryzykiem uczestniczenia w różnych zdarzeniach, 
zwłaszcza w kolizjach drogowych i nie zawsze są one spowodowane przez nas samych.  

         Zazwyczaj uczestnik kolizji nie jest na tyle opanowany, aby w sposób racjonalny i zgodnie z 

przepisami prawa zabezpieczyć w takim przypadku swoje interesy. Zdenerwowanie i stres, które mu 

towarzyszą powodują, że nie dopełnia wielu- wydawałoby się, że nie istotnych czynności. Dopiero po 
czasie, gdy emocje i zaczyna analizować całe zajście, często wspólnie z kimś z rodziny, znajomym czy też 

z prawnikiem okazuje się, że ubezpieczyciel właśnie te braki wykorzystuje jako argumenty przy np. 

odmowie wypłaty odszkodowania, przedłuża całą procedurę odszkodowawczą, itd., itp.  

           Na pewno sami albo Wasi znajomi uczestniczyliście nawet w drobnej stłuczce. Wiecie jak wtedy 
potrzebna jest pomoc kogoś, kto nie uczestniczył w kolizji czy wypadku, stoi z boku i jest pozbawiony 

emocji, ktoś kto poradzi jak się zachować, jak wypełnić druk zgłoszenia szkody itp. 

            Najlepiej mieć „pod ręką” znajomego prawnika. Nie zawsze jednak mamy znajomego prawnika, a       

jak już nie zawsze jest on „pod ręką”. W związku z powyższym sami musimy sobie radzić w takich 
przypadkach.  My podpowiadamy jak w takich przypadkach dopełnić formalności podczas kolizji w 

momencie, gdy nie jest nam potrzebny do zlikwidowania kolizji patrol policji, gdyż musimy sobie zdawać 

sprawę, iż wezwanie patrolu wiąże się dłuższym procesem likwidacyjnym zdarzenia oraz z mandatem i 
punktami karnymi wręczonymi sprawcy kolizji. Wobec powyższego  jeśli jest taka możliwość w takim 

przypadku lepiej unikać jest kontaktu z policją. Dlatego musimy być przygotowani na taką ewentualność.   

        Przygotowaliśmy, do wykorzystania druk zgłoszenia szkody, gdyż w trakcie zdarzenia, jak już 
napisaliśmy nie zawsze racjonalnie jesteśmy w stanie myśleć. W druku zapisane są najistotniejsze i 

niezbędne rzeczy dla ubezpieczyciela. Należy pamiętać, że druk zdarzenia zawsze wypełnia sprawca 

zdarzenia.  

       Pamiętajmy jednak!!! Ochrona danych osobowych jest jednym z naszych przywilejów- nie 
pozbawiajmy go się sami. W każdym druku zgłoszenia szkody jest prośba o wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. Nie wyrażajcie nigdy na to zgody. Wasze dane przekazywane są 

najczęściej do firm współpracujących z ubezpieczycielami, które już tych danych nie chronią- 
wymieniają między sobą, tworzą nielegalne bazy danych. 

       Pod spodem przekazujemy również krótką instrukcję postepowania po zdarzeniu ( kolizji czy 

wypadku) Warto mieć go przy sobie wraz z drukiem zdarzenia. Miejmy nadzieję, że nigdy nam się nie 

przyda, ale lepiej nosić jak się prosić. Może przydać się innym.   


