SZKODA – ZNACZENIE W PRAWIE
CYWILNYM

Szkoda – jest to strata (uszczerbek) której
poszkodowany doznaje w sferze majątkowej
lub niemajątkowej, jest poniesiona wbrew
woli poszkodowanego


Definicja szkody nie została ustawowo zdefiniowana w kodeksie cywilnym.



1. szkoda majątkowa – różnica pomiędzy stanem majątku poszkodowanego
przez danym zdarzeniem wywołującym szkodę oraz po nastąpieniu tego
zdarzenia – np. koszty zakupu leków, koszty rehabilitacji, koszty naprawy
uszkodzonego samochodu, koszt remontu spalonego budynku itp.



2. szkoda niemajątkowa – jest to strata (uszczerbek) w dobrach o
charakterze niemajątkowym np. naruszenie dóbr osobistych, cierpienia
psychiczne związane ze stratą najbliższej osoby, która zmarła na skutek
wypadku, ból fizyczny związany z obrażeniami ciała odniesionymi podczas
wypadku itp..

Likwidacja szkody – zgłoszenie
szkody
Zgłoszenie zdarzenia wywołującego szkodę do ubezpieczyciela – najczęściej do ubezpieczyciela, u
którego miał ubezpieczenie OC sprawca zdarzenia lub do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego –
w przypadku kolizji drogowej, której sprawca nie miał wykupionego ubezpieczenia, lub gdy sprawcy nie
da się ustalić.
Elementy zgłoszenia szkody: imię i nazwisko, adres poszkodowanego, numer polisy sprawcy zdarzenia i
towarzystwo ubezpieczniowe, w którym polisa jest wykupiona, data i miejsce zdarzenia (notatka
policyjna) lub oświadczenie uczestników zdarzenia, opis zdarzenia, opis szkody, dowody potwierdzające
poniesioną szkodę majątkową lub niemajątkową, wysokość szkody – zasady dotyczące ustalania
wysokości szkody reguluje art. 361§2 kc – niejednokrotnie ustalenie wysokości szkody wymaga
wiadomości specjalnych biegłych sądowych, wysokość zadośćuczynienia – jednorazowego świadczenia
przyznawanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe lub sąd by zrekompensować negatywne skutki
zdarzenia, w którym uczestniczył poszkodowany – wynagrodzenie tzw. doznanych krzywd. Krzywdą jest
szkoda niemajątkowa polegająca na fizycznych dolegliwościach i psychicznych cierpieniach
pokrzywdzonego (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13.12.2017 V Ca 740/17).
W zgłoszeniu szkody należy również podać numer rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone
odszkodowanie i zadośćuczynienie.
Termin przedawnienia: 3 lata od dnia w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie
zobowiązanej do jej naprawienia

Zgodnie z treścią art. 817kc ubezpieczyciel zobowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni
licząc od dnia zawiadomienia o wypadku, a gdyby to nie było możliwe powinien spełnić świadczenie w
terminie 14 dni od dnia, w którym przy dochowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności
było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia powinien spełnić w terminie 30 dni.
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