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Z danych publikowanych przez 
Główny Urząd Statystyczny 
wynika, że co roku wypad-
kom przy pracy ulega ok.  

90 000 osób. Przyczyny, z powodu 
których dochodzi do tych zdarzeń, są 
bardzo złożone i niejednorodne. Mimo 
to za znaczną ich liczbę przynajmniej 
częściową odpowiedzialność ponosi 
pracodawca.

Poszkodowany pracownik bardzo czę-
sto żyje w przeświadczeniu, że z uwagi 
na odprowadzaną przez pracodawcę 
składkę wypadkową na ubezpieczenie 
społeczne należą mu się jedynie środki 
wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Mało kto ma jednak świa-
domość, że przysługuje mu również 
prawo dochodzenia innych świadczeń 
– roszczeń cywilnych od pracodawcy.

Świadczenia gwarantowane 
przez ZUS
Osobie, która na skutek wypadku przy 
pracy została poszkodowana, przy-
sługuje zasiłek chorobowy wypłacany 
bezpośrednio po zdarzeniu. Maksymal-
ny czas jego pobierania to 182 dni. Po 
upływie tego okresu lekarze orzeczni-
cy ZUS sprawdzają stan zdrowia po-
szkodowanego i ustalają, czy przebieg 
leczenia i rehabilitacji powypadkowej 
rokuje odzyskanie zdolności do pracy. 
Świadczenie rehabilitacyjne przysługu-
je przez czas, jaki w ocenie lekarzy jest 
niezbędny do powrotu do tej zdolności 
(nie dłużej jednak niż przez 12 mie-
sięcy). W praktyce lekarze najczęściej 
orzekają o przyznaniu świadczenia na 
3 miesiące, a następnie ponownie wzy-
wają pracownika na badania i podejmu-
ją decyzję co do przedłużenia prawa do 
świadczenia rehabilitacyjnego. Jeżeli 
zostanie wyczerpany maksymalny okres 
przewidziany na wypłatę świadczenia,  
a pracownik nadal nie odzyskuje zdol-
ności do pracy, może mu zostać przy-
znana renta z tytułu niezdolności do 
pracy. Lekarze oceniają wówczas prze-
widywany czas trwania takiej niezdol-
ności wraz z określeniem, czy jest to 
niezdolność całkowita, czy częściowa. 
Renta może zostać przyznana już wcze-
śniej – zaraz po zaprzestaniu pobierania 
zasiłku chorobowego albo przy kolej-

nych badaniach lekarza orzecznika ZUS 
w sprawie przedłużania świadczenia 
rehabilitacyjnego. Dzieje się tak, gdy 
stan zdrowia pracownika nie rokuje ry-
chłego odzyskania zdolności do pracy. 
Wskazane powyżej świadczenia mają  
w praktyce zapewnić poszkodowa-
nemu pracownikowi stały miesięczny 
dochód w miejsce uzyskiwanych zarob-
ków z pracy.

Pracownik nabywa prawo do świad-
czeń związanych z wypadkiem przy 
pracy już od pierwszego dnia podle-
gania ubezpieczeniu. Nie ma tu okresu 
wyczekiwania, jaki istnieje w sytuacjach 
zachorowania pracownika niezwiąza-
nego z pracą. Również sama wysokość 
wypłacanych świadczeń jest odczuwal-
nie wyższa, od tych przyznawanych  
w czasie „zwykłej” choroby. W związku 
z wypadkiem przy pracy pracowniko-
wi przysługuje również prawo do jed-
norazowego odszkodowania. Jest ono 
zbliżone w swojej formie do wypłaty  
z ubezpieczenia NNW. Lekarz orzecz-
nik ZUS, na podstawie badania pracow-
nika i analizy dokumentacji medycznej, 
orzeka stopień uszczerbku na zdrowiu. 
Wyliczony w ten sposób współczynnik 
procentowy jest następnie mnożony 
przez waloryzowaną co roku kwotę 
przysługującą za każdy punkt procen-
towy. Wynik tego działania daje kwotę 
należnego poszkodowanemu odszko-
dowania.

Poza omówionymi dotychczas rodzajami 
świadczeń, przepisy przewidują również 
możliwość uzyskania po wypadku przy 
pracy renty rodzinnej, szkoleniowej oraz 
różnego rodzaju dodatków do świadczeń 
podstawowych. Aby jednak je uzyskać, 
muszą zostać spełnione określone warunki.  

Świadczenia cywilne 
– uzupełniające
Poszkodowany na skutek wypadku przy 
pracy lub bliscy zmarłego w takim zda-
rzeniu nie pozostają zdani jedynie na ła-
skę lub niełaskę Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. W ramach odpowiedzial-
ności cywilnej pracodawcy mogą rów-
nież liczyć na rekompensatę krzywdy  
i uszczuplenia ich majątku. Jeżeli zo-
staną spełnione odpowiednie warunki, 

mogą oni domagać się dodatkowych 
wypłat z majątku pracodawcy lub od 
jego ubezpieczyciela w zakresie OC. 

Poszkodowany, który doznał obrażeń 
na skutek wypadku przy pracy może 
domagać się:

- zadośćuczynienia pieniężnego za krzyw-
dę wynikającą z uszkodzeń ciała lub roz-
stroju zdrowia;

- odszkodowania za poniesione koszty le-
czenia, rehabilitacji, przejazdów do placó-

wek medycznych lub nawet opieki spra-
wowanej w czasie rekonwalescencji;

- renty wynikającej z utraty zdolności do 
pracy (pozwalającej wraz z wypłatami 
z ZUS na wyrównanie dochodu do po-
ziomu, kiedy wykonywana była praca) 
lub związanej ze stałymi zwiększonymi 
potrzebami (np. stałe miesięczne koszty 
leczenia, dojazdy do lekarzy, opieka osób 
trzecich).

Jakie świadczenia przysługują  
w związku z wypadkiem przy pracy?

Przedstawiciel:
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Najbliższa rodzina zmarłego wskutek 
wypadku przy pracy ma natomiast 
prawo do:

- zadośćuczynienia za krzywdę wynikającą 
ze śmierci bliskiego;

- stosownego odszkodowania, gdy ogólna 
sytuacja życiowa uprawnionych uległa 
znacznemu pogorszeniu;

- zwrotu kosztów związanych z pochów-
kiem zmarłego;

- renty alimentacyjnej, jeśli dochód na każ-
dego z uprawnionych w rodzinie wskutek 
śmierci najbliższego uległ obniżeniu.

Dochodzenie roszczeń z ZUS jest moc-
no sformalizowane, a wysokość i zasady 
przyznania poszczególnych świadczeń 
regulują precyzyjnie przepisy prawa 
ubezpieczeń społecznych. Natomiast 
w przypadku domagania się odszkodo-
wania cywilnego nie występują z góry 
określone kryteria, w których pracow-
nikowi świadczenie będzie należne. Na-
wet w razie ustalenia, że okoliczności 
danego wypadku uzasadniają uznanie 
odpowiedzialności po stronie praco-
dawcy, sama wysokość przysługujące-
go odszkodowania nie jest precyzyjnie 
uregulowana. W tym zakresie wspar-
cie doświadczonego profesjonalisty 

ma nieocenione znaczenie. Posiadana 
przez niego wiedza pozwala nie tylko 
na prawidłową kwalifikację zdarzenia, 
jako powodującego odpowiedzialność 
po stronie pracodawcy, ale też udoku-
mentowanie wszelkich należnych rosz-
czeń we właściwej wysokości. Warto 
przy tym wiedzieć, że to najczęściej 
właśnie wypłaty z OC pracodawcy, 
chociaż traktowane jako uzupełniające, 
są dużo wyższe niż świadczenia z ubez-
pieczenia wypadkowego.

Zasady przyznawania świadczeń najła-
twiej zrozumieć przy jednoczesnej lek-
turze przypadków opisanych w dalszej 

części materiału. Pragniemy zaprezen-
tować Państwu różnego rodzaju spra-
wy, z jakimi zetknęliśmy się w naszej 
praktyce, dotyczące pomocy poszkodo-
wanym na skutek wypadków przy pracy. 
Zapoznanie się z nimi pozwoli również 
lepiej zrozumieć różnice jakie występu-
ją pomiędzy wypłatami odszkodowania 
przez ZUS oraz z tytułu odpowiedzial-
ności cywilnej. Zachęcamy do lektury.

Albert Demidowski
Radca Prawny,
Kierownik Departamentu
Szkód Korporacyjnych

Wypadek kierowcy ciężarówki

P an Marian* miał wypadek 
wiosną 2014 roku. Kierował 
pojazdem służbowym, który 
nagle zjechał z drogi i uderzył 

w drzewo.

W wyniku zdarzenia u mężczyzny do-
szło do uszkodzenia ciała w postaci 
urazów ucha, ramienia, barku i nóg. 
Najpoważniejsze okazały się te ostatnie  
- konieczna była amputacja obu koń-
czyn dolnych.

W sprawie toczyło się postępowanie 
wyjaśniające nadzorowane przez pro-
kuraturę, które ostatecznie zostało 
umorzone. Za jedyną przyczynę wy-
padku uznano zasłabnięcie i utratę 
przytomności.

Z uwagi na poważne obrażenia pan 
Marian zdecydował się na skorzysta-
nie z pomocy profesjonalisty, który ma 
doświadczenie w prowadzeniu spraw 
związanych z wypadkami przy pracy. 
Dochodzenie roszczeń odszkodowaw-
czych powierzył VOTUM S.A. Tam 
przeanalizowano okoliczności wypad-
ku i zgromadzoną dokumentację. Do-
radca odszkodowawczy od początku 
miał świadomość, że ubieganie się o 
świadczenia przysługujące w ramach 

ubezpieczenia OC pojazdu będzie bar-
dzo trudne. Niemniej jednak podjął się 
zadania.

Na czym polegała trudność? W przy-
padku pana Mariana nie było osoby 
trzeciej, o której można by powiedzieć, 
że była sprawcą wypadku, a co do za-
sady kierowca nie może dochodzić 
odszkodowania z ubezpieczenia OC 
pojazdu, którym się poruszał. Jednak 
od tej zasady istnieją nieliczne wyjątki. 
Specjaliści VOTUM uznali, że sprawa 
pana Mariana należy właśnie do jed-
nych z tych wyjątkowych sytuacji. Otóż 
według opinii ekspertów poszkodowa-
ny nie był ani samoistnym posiadaczem 
pojazdu, który prowadził, ani posia-
daczem zależnym, lecz był jego dzier-
życielem. Ważne było także i to, że w 
chwili wypadku mężczyzna wykonywał 
obowiązki służbowe na rzecz swojego 
pracodawcy. 

Zakwalifikowanie zdarzenia jako wy-
padku przy pracy oznaczałoby, że panu 
Marianowi przysługują świadczenia z 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ta-
kie jak zasiłek chorobowy w wysokości 
100% podstawy wymiaru, jednorazowe 
odszkodowanie oraz tzw. renta wy-
padkowa.  ZUS jednak odmawiał przy-

znania świadczeń z ubezpieczenia wy-
padkowego. Odwoływał się przy tym 
do definicji wypadku przy pracy, która 
wskazywała na konieczność wystąpie-
nia przyczyny zewnętrznej.

Sytuacja nie wyglądała dobrze dla pana 
Mariana. Prowadząc służbowy pojazd 
doznał licznych obrażeń: stracił nogi 
i został w rzeczywistości pozbawiony 
możliwości uzyskania należnych mu 
świadczeń. Doradca odszkodowawczy 
nie zgadzał się na takie zakończenie 
sprawy. Skoncentrował swoje działania 
na udowodnieniu, że wypadek pana 
Mariana był rzeczywiście wypadkiem 
przy pracy. Choć okoliczności wypadku 
wydawały się oczywiste (zasłabnięcie), 
przygotowano odwołanie powołu-
jąc się na powstałe luki przy ustalaniu 
okoliczności i przyczyn zdarzenia. Przy 
konstruowaniu argumentacji pomocne 
okazało się orzecznictwo Sądu Najwyż-
szego, który w jednym ze swoich wy-
roków uznał, że „wyłączenie przyczyny 
zewnętrznej przy wypadku pracownika 
w czasie pracy byłoby uzasadnione tyl-
ko wtedy, gdyby istniały podstawy do 
ustalenia, że wypadek pracownika zo-
stał spowodowany jego schorzeniem 
łączącym się np. ze skłonnością do 
omdleń lub zakłóceń równowagi”. Eks-

pert z VOTUM zwrócił również uwa-
gę, że współprzyczyną wypadku mógł 
być także stan techniczny pojazdu. 
Podniesiona argumentacja specjalisty  
i odpowiednio przygotowane doku-
menty doprowadziły do tego, że sąd 
uznał zdarzenie za wypadek przy pracy.

Uprawomocnienie się tego wyro-
ku otworzyło możliwość wystąpienia  
w imieniu poszkodowanego do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem 
o przyznanie należnych świadczeń.

Ostatecznie na rzecz pana Mariana 
uzyskano wyrównanie zasiłku choro-
bowego do wysokości 100% podstawy 
wymiaru, świadczenia rentowe oraz 
jednorazowe odszkodowanie 
w wysokości 75 700 zł.

VOTUM w dalszym ciągu walczy o uzy-
skanie dla pana Mariana odszkodowa-
nia od ubezpieczyciela pojazdu, który 
prowadził. 

*imię zmienione celowo

Katarzyna Paszenda
Doradca Odszkodowawczy
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N oga pana Andrzeja* została 
przygnieciona przez wózek 
na terenie zakładu produ-
kującego materiały budow-

lane. Chwilę wcześniej poszkodowany 
omyłkowo otworzył zawór wody za-
miast powietrza. Chciał zakręcić go jak 
najszybciej, aby nie doszło do zniszczeń, 
dlatego postanowił przejść przed nad-
jeżdżającym wózkiem. Niestety doszło 
do wypadku, wynikiem którego była 
amputacja nogi na poziomie podudzia.

Komisja powypadkowa, powołana przez 
pracodawcę w celu ustalenia okolicz-
ności i przyczyn wypadku, wskazała, że 
przyczyną zdarzenia było m.in. :

- wykonywanie, z polecenia osób sprawu-
jących nadzór, prac niewchodzących  
w zakres obowiązków pracownika (po-
szkodowany zatrudniony był na stanowi-
sku mechanika);

- przechodzenie lub przebywanie w miej-
scach niedozwolonych;

- niedostateczna koncentracja uwagi na 
wykonywanej czynności.

Po wypadku pracodawca wygrodził  
i oznakował miejsce zdarzenia jako stre-
fę niebezpieczną, w której przechodze-
nie czy przebywanie jest niedozwolone. 
Ponadto czytelnie oznakował zawory. 

VOTUM podjęło się dochodzenia 
świadczeń odszkodowawczych w imie-
niu pana Andrzeja. W pierwszej kolej-
ności pełnomocnik wystąpił do praco-
dawcy poszkodowanego z wnioskiem 
o zapłatę odszkodowania oraz wskaza-
nie danych dotyczących posiadanego 
ubezpieczenia OC. Jednak powyższe 
działania spotkały się z odmową przyję-
cia odpowiedzialności zakładu pracy za 
zdarzenie, co oznaczało również brak 

zgody na wypłatę świadczeń na rzecz 
poszkodowanego. Powodem miała być 
wyłączna wina pracownika. Pracodaw-
ca nie przekazał również żadnych infor-
macji odnośnie posiadanego ubezpie-
czenia OC. W związku z tym specjaliści 
VOTUM przeprowadzili postępowanie, 
w wyniku którego ustalili dane ubez-
pieczyciela, który na dzień zdarzenia 
udzielił pracodawcy ochrony ubezpie-
czeniowej obejmującej następstwa wy-
padku. Dzięki temu można było doko-
nać zgłoszenia szkody do właściwego 
zakładu ubezpieczeń. Dodatkowo, aby 
zabezpieczyć interesy pana Andrzeja 
na przyszłość, złożono do właściwego 
sądu wniosek o zawezwanie pracodaw-

cy do próby ugodowej. Wystosowana 
została także skarga do Rzecznika Fi-
nansowego na przewlekłość działania 
zakładu ubezpieczeń.

Wskazane działania doprowadziły do 
tego, że zakład ubezpieczeń przyznał 
na rzecz poszkodowanego zadość-
uczynienie, odszkodowanie oraz rentę 
z tytułu zwiększonych potrzeb. Świad-
czenia zostały jednak pomniejszone 
o uznany stopień przyczynienia, gdyż 
według ubezpieczyciela pan Andrzej 
przyczynił się do wypadku poprzez nie-
zachowanie dostatecznej koncentracji, 
otwarcie niewłaściwego zaworu oraz 
przechodzenie w miejscu niedozwolo-

nym. Dodatkowo zakład ubezpieczeń 
odmówił wypłaty renty z tytułu nie-
zdolności do pracy. Twierdził, że do-
chód pana Andrzeja po wypadku nie 
uległ zmniejszeniu. 

Oczywiście taka decyzja ubezpieczy-
ciela musiała spotkać się ze sprzeci-
wem. VOTUM wystosowało odwołanie 
z wnioskiem o dopłatę zadośćuczynie-
nia za doznaną krzywdę oraz zniesienie 
przyjętego przyczynienia. W piśmie 
wskazano szereg nieprawidłowości po 
stronie pracodawcy, które zostały po-
twierdzone w toku kontroli przepro-
wadzonej przez Państwową Inspekcję 
Pracy. O powyższym poinformowany 
został również Rzecznik Finansowy.

Przedstawiona argumentacja, popar-
ta materiałem dowodowym, sprawiła, 
że ubezpieczyciel odstąpił od uzna-
nia przyczynienia i dopłacił potrącone 
świadczenia, podwyższając jednocze-
śnie kwotę zadośćuczynienia za dozna-
ną krzywdę. Podczas dalszych negocja-
cji zakład ubezpieczeń zmienił również 
stanowisko odnośnie przyznania renty 
z tytułu niezdolności do pracy na rzecz 
pana Andrzeja. Wszystkie te działania 
doprowadziły do przyznania na rzecz 
poszkodowanego ponad 210 000 zł 
tytułem zadośćuczynienia za doznaną 
krzywdę oraz odszkodowania. Mężczy-
zna będzie otrzymywał także miesięcz-
ną rentę. Natomiast VOTUM podejmu-
je dalsze działania, które mają na celu 
uzyskanie wyższych świadczeń.

*imię zmienione celowo

Dochodzenie odszkodowania 
w związku z wypadkiem przy pracy

Dominika Torończak
Zastępca Kierownika Departamentu 
Szkód Korporacyjnych

Wypadek w pracy
po alkoholu

N a terenie budowy w War-
szawie doszło do tragicz-
nego w skutkach wypadku 
przy pracy, w którym śmierć 

poniósł pracujący tam mężczyzna. Do 
zdarzenia doszło podczas instalacji 
słupa. W pewnej chwili cała konstruk-
cja szalunku przewróciła się z poziomu 
+15 na +14. Wraz z szalunkiem spadł 
pan Jan*. 

W sprawie prowadzone było postępo-
wanie karne przeciwko zleceniodawcy 
poszkodowanego. Postępowanie to 
zostało dwukrotnie umorzone wobec 
braku znamion czynu zabronionego,  
a domagająca się odszkodowania rodzi-
na zmarłego nie chciała kierować spra-

wy na drogę sądową. Zwłaszcza, że pan 
Jan w dniu wypadku był pod wpływem 
alkoholu, dlatego w ocenie oskarżyciela 
swoim zachowaniem przyczynił się do 
powstania szkody. 

Mimo to VOTUM postanowiła pomóc 
pogrążonej w żałobie rodzinie. Dalsze 
postępowanie dowodowe umożliwiło 
zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela 
generalnego wykonawcy, który prowa-
dził roboty w miejscu wypadku. Działa-
nia specjalistów doprowadziły do tego, 
że ubezpieczyciel przyjął odpowiedzial-
ność i wypłacił na rzecz uprawnionych 
kwotę w łącznej wysokości 380 000 zł. 
Świadczenia odszkodowawcze zostały 
wypłacone wdowie po zmarłym, jego 

dzieciom, matce pana Jana oraz jego 
rodzeństwu.

Po tych wypłatach pełnomocnik na-
dal prowadził negocjacje, które dopro-
wadziły do przyznania kolejnych kwot  
w ramach odszkodowania. Ostatecz-
nie rodzina pana Jana otrzymała łączną 
kwotę 620 000 zł, na którą składało się 

zadośćuczynienie za doznaną krzywdę 
oraz odszkodowanie.

*imię zmienione celowo

Paulina Bąk
Adwokat
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Jak zachować się po wypadku przy pracy?

Obowiązki pracodawcy po wypadku w zakładzie pracy

Postępowanie w razie wystąpienia wypadku przy pracy jest regulowane 
szczegółowo przez rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności  

i przyczyn wypadków przy pracy.

W przypadku wystąpienia wypadku pracodawca ma obowiązek:

Zabezpieczenia miejsca wypadku poprzez wykluczenie  
dostępu osób niepowołanych oraz zabezpieczenie maszyn  
i urządzeń.

Powołania zespołu powypadkowego, który zbada okoliczności 
i przyczyny wypadku. Zespół ma obowiązek niezwłocznego 
przeprowadzenia postępowania powypadkowego oraz spo-
rządzenia protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wy-
padku w terminie 14 dni od uzyskania zawiadomienia od 
wypadku. 

Zapoznania poszkodowanego (lub jego rodziny w przypadku 
wypadku śmiertelnego – małżonek, dzieci, wyjątkowo  
rodzice) z protokołem oraz umożliwienia mu zgłoszenia uwag  
i zastrzeżeń.

Zatwierdzenia protokołu powypadkowego w terminie 5 dni 
od dnia jego otrzymania od zespołu powypadkowego, jeżeli 
nie zgłoszono zastrzeżeń.

Obowiązkowego doręczenia protokołu dot. wypadku zbioro-
wego, śmiertelnego i ciężkiego inspektorowi pracy (inspek-
tor ma prawo zwrócić protokół pracodawcy, jeżeli zawiera 
stwierdzenia naruszające uprawnienia pracownika wraz  
z uzasadnionym wnioskiem o dokonanie jego zmiany).

Prowadzenia rejestru wypadków przy pracy.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń lub występowania uchy-
bień w treści protokołu pracodawca zwraca go do zespołu 
powypadkowego w celu podjęcia dalszych czynności oraz 
przedłożenia nowego protokołu w terminie 5 dni. W tym 
przypadku o treści protokołu decyduje ostatecznie praco-
dawca, a poszkodowanemu pracownikowi przysługuje pra-
wo wniesienia powództwa o ustalenie treści protokołu do 
sądu pracy.

1

2

3

4

5

6

7

Jak pracownik może zadbać o swoje prawa po wypadku?

Pracownik po wypadku przy pracy nie ma zbyt wielu obowiązków. Warto 
jednak pamiętać o kilku kwestiach.

Masz obowiązek zgłoszenia zdarzenia i złożenia stosownych 
wyjaśnień.1
Zadbaj o swoje dobro.2

Udaj się do lekarza bezpośrednio po zda-
rzeniu. Warto w opisie okoliczności podać 
przynajmniej skrótowo opis okoliczności 
zdarzenia.

a)
Złóż zastrzeżenia do protokołu powypad-
kowego w przypadku, gdy którykolwiek  
z zapisów budzi wątpliwość, jest niejasny 
lub stanowi próbę przerzucenia odpowie-
dzialności za wypadek na Ciebie, albo też 
nie wskazuje na naruszenie obowiązków 
pracodawcy. Zrób to tak szybko, jak tylko to 
możliwe. Pamiętaj także o tym, aby wziąć pi-
semne potwierdzenie złożenia przez Ciebie 
zastrzeżeń. Warto również już na protoko-
le podczas podpisywania zamieścić notat-
kę, że nie zgadzasz się z ustaleniami w nim  
zawartymi.

b)

Zgromadź pełną dokumentację medyczną 
związaną z wypadkiem. Będzie ona przy-
datna nie tylko w procesie uzyskiwania 
świadczeń z ZUS, ale również w przypad-
ku dochodzenia uzupełniających roszczeń  
cywilnych od pracodawcy.

c)

Zachowuj wszelkie decyzje oraz orzeczenia 
lekarskie z ZUS w zakresie zarówno zasił-
ków i świadczeń wypadkowych, jak również 
odnośnie jednorazowego odszkodowania 
za procentowy uszczerbek na zdrowiu.

d)

Zbieraj wszystkie faktury i rachunki zwią-
zane z kosztami leczenia po wypadku, m.in. 
prywatnego leczenia i rehabilitacji (jeśli była 
taka konieczność), dojazdów do placówek 
medycznych, wydatków na leki, opatrunki  
i sprzęt medyczny (wraz z zaleceniem od 
lekarza).

e)

Ustal rodzaj i wysokość przysługujących Ci 
świadczeń ze specjalistą w zakresie docho-
dzenia roszczeń z VOTUM S.A.f)


