PAMIĘTAJ!
POWINIENEŚ WEZWAĆ POLICJĘ, JEŚLI
WSKUTEK WYPADKU KTOŚ ZGINĄŁ LUB
ZOSTAŁ RANNY ORAZ GDY KTÓRYŚ Z UCZESTNIKÓW SPRAWIA WRAŻENIE NIETRZEŹWEGO
LUB UCIEKA Z MIEJSCA ZDARZENIA.
Warto wezwać policję, gdy:
• nikt nie przyznaje się do winy lub nie jest jasne,
kto jest sprawcą;
• kierujący nie ma dowodu rejestracyjnego pojazdu,
prawa jazdy, dokumentu potwierdzającego zawarcie
ubezpieczenia OC lub numery rejestracyjne pojazdu
nie zgadzają się z widniejącymi w dowodzie
rejestracyjnym bądź autentyczność dokumentów
budzi wątpliwości.

WAŻNE!
Więcej informacji znajdziesz
na stronie internetowej
WWW.POKRZYWDZENI.GOV.PL, gdzie
został zamieszczony, między
innymi, Informator dla pokrzywdzonego
oraz informacje o Ośrodkach Pomocy
dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem,
do których możesz się zgłosić.

KARTA PRAW OFIAR
WYPADKÓW DROGOWYCH

W innych przypadkach można odstąpić
od wzywania policji.
Wówczas warto wypełnić Wspólne Oświadczenie
o Zdarzeniu Drogowym. Jest to jednolity formularz
uznawany we wszystkich krajach UE, który pomoże
Ci szybko załatwić formalności z ubezpieczycielem.
Sporządzenie oświadczenia przyspiesza likwidację
szkody, ponieważ są w nim zawarte najważniejsze
informacje potrzebne ubezpieczycielowi do wypłaty
odszkodowania. Formularz dostępny jest na stronie
internetowej Polskiej Izby Ubezpieczeń www.piu.org.pl.
Oświadczenie powinni podpisać wszyscy uczestnicy
zdarzenia kierujący pojazdami.

ulotka wypadkowa mont.indd 1

Kartę Praw Oﬁar Wypadków Drogowych opracowano w Ministerstwie
Sprawiedliwości z udziałem przedstawicieli Rady do Spraw
Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości,
Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Komendy Głównej Policji, Polskiej Izby Ubezpieczeń
oraz Fundacji św. Krzysztofa we Wrocławiu.

KAŻDY Z UCZESTNIKÓW RUCHU
DROGOWEGO, A WIĘC KAŻDY Z NAS,
MOŻE STAĆ SIĘ OFIARĄ WYPADKU.
OFIARY WYPADKÓW DROGOWYCH MAJĄ
PRAWA, ZA KTÓRYCH REALIZACJĘ
ODPOWIADAJĄ WŁAŚCIWE SŁUŻBY.
Każdy pokrzywdzony wskutek wypadku
drogowego ma prawo do:
• ratowania życia i zdrowia,
• leczenia i rehabilitacji,
• zabezpieczenia mienia,
• odszkodowania i zadośćuczynienia.
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• zabezpieczą miejsce wypadku;
• poinformują Twoich najbliższych o zdarzeniu.

Jeżeli sprawca zdarzenia nie zawarł umowy

PAMIĘTAJ!

ubezpieczenia OC lub nie ustalono jego
tożsamości, zgłoś szkodę

Bezpośrednio po wypadku
ypadku zadzwoń pod

Jeśli wypadek spowodował kierujący pojazdem
mechanicznym (np. samochodem lub motocyklem),
którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC
komunikacyjnego, możesz zgłosić szkodę jego ubezpieczycielowi. Posiadając numer rejestracyjny pojazdu
sprawcy możesz sprawdzić na stronie internetowej
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

NUMER ALARMOWY 112

WWW.UFG.PL, w jakiej ﬁrmie jest ubezpieczony.

PAMIĘTAJ!

Ubezpieczeniowemu Funduszowi
Gwarancyjnemu – za pośrednictwem
dowolnie wybranego zakładu ubezpieczeń,
który w swej ofercie posiada ubezpieczenie OC.

i poinformuj o zdarzeniu.

MASZ PRAWO ŻĄDAĆ:
Zespół ratownictwa medycznego – jeżeli będzie
taka potrzeba – udzieli Ci pomocy medycznej;
po przybyciu na miejsce wypadku:
• wykona niezbędne czynności ratunkowe;
• w razie potrzeby przetransportuje Cię do najbliższego
szpitala lub szpitalnego oddziału ratunkowego albo miejsca,
gdzie jest udzielana specjalistyczna pomoc (Ośrodek
Kardiologii Interwencyjnej, Ośrodek Udarowy, Toksykologii, itp.).

Funkcjonariusze policji na miejscu wypadku:
• udzielą Ci pierwszej niezbędnej pomocy;
• w razie potrzeby zorganizują specjalistyczną pomoc,
np. wezwą straż pożarną;
• zabezpieczą Twoje mienie – pojazd i inne przedmioty,
które miałeś przy sobie w chwili wypadku.
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MASZ PRAWO ŻĄDAĆ:

WAŻNE!

• JEDNORAZOWEGO ZADOŚĆUCZYNIENIA
ZA CIERPIENIA FIZYCZNE I PSYCHICZNE

W związku z wypadkiem, w którym zostałeś
pokrzywdzony, może toczyć się postępowanie
sądowe, karne lub cywilne:

• ODSZKODOWANIA OBEJMUJĄCEGO M.IN. ZWROT
KOSZTÓW LECZENIA, UTRACONYCH ZAROBKÓW
DOJAZDÓW, PRZEKWALIFIKOWANIA,
USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA MIENIA ITP.
– W TYM CELU GROMADŹ WSZELKIE RACHUNKI,
FAKTURY I INNE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE
TWOJE WYDATKI ZWIĄZANE Z WYPADKIEM
• W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH RENTY

• postępowanie karne będzie dotyczyło przede wszystkim
ukarania sprawcy wypadku; możesz w nim wziąć udział
jako strona lub tylko złożyć zeznania w charakterze
świadka; niezależnie od Twojego wyboru, możesz domagać
się, aby sąd orzekł obowiązek naprawienia szkody lub
zadośćuczynienie;
• postępowanie cywilne możesz wytoczyć, jeżeli odszkodowanie lub zadośćuczynienie nie rekompensuje w Twojej
ocenie poniesionej szkody lub odmówiono ich wypłaty.
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