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Dziękuję Ci za pobranie przygotowanego
przeze mnie krótkiego poradnika, z którego
dowiesz się, jak odwołać się od decyzji
ubezpieczyciela Ergo Hestia.

Dotychczas

przygotowałem

darmowe

wzory odwołań od decyzji Generali i
Allianz,

które

cieszyły

się

dużą

popularnością.

Wobec tego uznałem, że warto przedstawić
na stronie zadoscuczynienie.com jeszcze
dwa wzory reklamacji od decyzji ubezpieczycieli.
Tym razem załączam wzór odwołania od decyzji Ergo Hestia. Dotyczy ono
zadośćuczynienia za wypadek na nierównym chodniku.

Życzę Ci powodzenia! W przypadku, gdybyś miał pytania, zachęcam do kontaktu ze
mną telefonicznie, bądź mailowo.

Pozdrawiam serdecznie,
Piotr Stosio
Radca Prawny

Tel.: 604 183 261

biuro@warszawskakancelaria.com
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WZÓR ODWOŁANIA OD DECYZJI ERGO HESTIA
Warszawa, 1 marca 2020 r.

Jan Kowalczyk
Aleja Polska 101/211
12-020 Warszawa
STU Ergo Hestia TU SA
ul. Hestii 1
81-731 Sopot
dot. szkody z dnia 11 marca 2019 roku
o nr 01/03/2019
REKLAMACJA
Działając w imieniu własnym, w związku z wypadkiem z dnia 11 marca 2019 r., za co
odpowiedzialność ponosi zarządca uszkodzonego chodnika ubezpieczony w zakresie
OC w STU Ergo Hestia TU SA z siedzibą w Sopocie i wypłatą przez Państwa na moją
rzecz kwoty 4 000 zł, składam reklamację w trybie ustawy o rozpatrywaniu
reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym z dnia 5
sierpnia 2015 r. (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1348) od decyzji z dnia 1 grudnia 2019 r. oraz
wzywam do niezwłocznej zapłaty na moją rzecz dalszej kwoty 96 000 zł
(dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia pieniężnego.

UZASADNIENIE
W dniu 11 marca 2019 r. doszło do wypadku, w wyniku którego doznałem poważnych
obrażeń ciała w postaci złamania kości udowej, uraz barku, złamania 3 paliczków ręki
prawej. Do zdarzenia doszło wskutek przewrócenia na nierównym chodniku przy ul.
Jasnociasnej w Warszawie, którą zarządzało przedsiębiorstwo XYZ ubezpieczone w
zakresie OC w STU Ergo Hestia SA.
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Decyzją z dnia 11 marca 2019 r. STU Ergo Hestia SA uznało swoją odpowiedzialność i
przyznało na moją rzecz kwotę 4 000 zł tytułem zadośćuczynienia. Przyznana mi
kwota jest niewystarczająca, ponieważ nie uwzględnia wszystkich okoliczności i
konsekwencji wypadku, któremu uległem w dniu 11 marca 2019 roku. Wypłacona
kwota zaledwie w wysokości 4 000 zł jest rażąco zaniżona. Podnoszę, że poczynając
od dnia wypadku przez najbliższe 3 miesiące byłem osobą leżącą i unieruchomioną.
Musiałem liczyć na pomoc osób mi najbliższych, w tym w najprostszych czynnościach
życia codziennego. Poniosłem ogromne koszty leczenia i prywatnej rehabilitacji.
Musiałem poddać się operacji po urazie nogi, a rokowania co do mojego powrotu do
zdrowia są wyjątkowo niepewne. Kolejna operacja czeka mnie w najbliższych
miesiącach. W konsekwencji, biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, przyznana
kwota 4 000 zł tytułem zadośćuczynienia pieniężnego jest rażąco niska.
Przyznana kwota nie uwzględnia również 23% uszczerbku na zdrowiu, którego
doznałem w wyniku upadku.
Wobec tego wnoszę o przyznanie mi dalszej kwoty 96 000 zł tytułem zadośćuczynienia
pieniężnego.
Wskazuję także, że brak zapłaty w powyższym terminie spowoduje wszczęcie przeze
mnie postępowania sądowego. Tym samym STU Ergo Hestia SA będzie zobowiązana
do zapłaty dodatkowych kosztów związanych z udziałem mojego pełnomocnika.

Jan Kowalczyk
[własnoręczny podpis]

