Oferujemy niezawodne i kompetentne powypadkowe wsparcie przy roszczeniu praw i odszkodowań
wynikających ze szkód rzeczowych i osobowych z wypadku preciwko ubezpieczycielowi
odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku.
Oferujemy porady prawne i załatwienie spraw dotyczących Państwa wypadku również w języku
polskim.
Mają Państwo dużo praw po nie z Państwa winy spowodowanym wypadku drogowym. Obok
Państwa możliwości wyboru adwokata mają Państwo prawo do wyboru biegłego, który obiektywnie
oszacuje szkodę.
FAQ
szkoda naprawy
Pojazd może być naprawiony. Koszty naprawy są niższe niż kupno nowego pojazdu.
szkoda całkowita
Pojazd już nie nadaje się do naprawy. Koszty naprawy są wyższe niż kupno nowego samochodu.
koszty opinii biegłego
Koszty opinii biegłego należą do kosztów, które mogą być zwrócone.
Ogólny rzyczałt kosztów
Ogólny ryczałt kosztów pokrywa sumę od 20,00 € do 30,00 € bez pokwitowania.
ryczałt kosztów zameldowania i wymeldowania
Ryczałt kosztów zameldowania i wymeldowania pokrywa sumę od 40,00 € do 80,00 € bez
pokwitowania.
Koszty odholowania / koszty postoju
Koszty postoju i odholowania należą do szkody, która może być zwrócona.
Obniżenie wartości
Obniżenie wartości ma miejsce wtedy, kiedy pojazd przy sprzedaży jest nazywany samochodem
wypadkowym.
Fikcyjne rozliczenie
Jest to rozliczenie kosztorysowe. Zatem uwzględniane są tylko kwoty netto bez podatku VAT.
rozliczenie konkretne
Jest to rozliczenie na podstawie rachunku kosztów naprawy. Wyłącznie z przedstawieniem
rachunku kosztów naprawy kwota brutto może być żądana, o ile nie istnieje
upoważnienie do odliczenia podatku obrotowego.

niemożliwość użytku
Na czas naprawy lub nabycia nowego pojazdu istnieje możliwość wysunięcia roszczeń jako
odszkodowania w związku z niemożliwością użytku pojazdu. Wysokość kwoty zależy od pojazdu i
zostaje obliczana na podstawie tabeli niemożliwości użytku von Sanden/Danner. Roszczenia o
odszkodowanie związane z niemożliwością użytku pojazdu mogą być wysuwane dopiero wtedy,
kiedy naprawa lub nabycie nowego pojazdu są udowodnione. Jest to możliwe poprzez
przedstawienie umowy kupna i dowodu rejestracyjnego pojazdu.
koszty wynajmu pojazdu
Obok niemożliwości użytku pojazdu koszty wynajmu alternatywnego mogą być roszczone. Roszczyć
sobie prawa do zwrotu kosztów wynajmu pojazdu można dopiero wtedy, kiedy naprawa lub nabycie
nowego pojazdu są udowodnione. Jest to możliwe poprzez przedstawienie umowy sprzedaży i
dowodu rejestracyjnego pojazdu.
Koszty porad adwokackich
Koszty porad adwokackich należą do kosztów, które mogą być zwrócone w ramach szkody.
Okres regulacji
Okres regulacji przy bezspornym i jasnym stanie odpowiedzialności cywilnej wynosi nie mniej niż
od 8 do 12 tygodni.
Obowiązek obniżenia szkody
Poszkodowany ma obowiązek utrzymania doznanej szkody na możliwie niskim poziomie.
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