Zgłoszenie szkody / bezpłatna wycena
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ZANIŻANIE ODSZKODOWANIA ZA WYPADEK,
PRZEWLEKŁA LIKWIDACJA SZKODY,
ODMOWA WYPŁATY ODSZKODOWANIA ZA WYPADEK
czyli jak ubezpieczyciele działają aby nie wypłacić należnego odszkodowania
CZĘŚĆ V
WERYFIKACJA ORZECZEŃ NIEZALEŻNYCH SPECJALISTÓW DZIAŁAJĄCYCH NA
ZLECENIE UBEZPIECZYCIELI PRZEZ KONSULTANTÓW MEDYCZNYCH
Część towarzystw ubezpieczeniowych ustalając stan faktyczny spraw, w tym przede wszystkim
skutki wypadku dla zdrowia osób poszkodowanych zleca wykonanie opinii medycznej lekarzom lub
placówkom medycznym niepowiązanym bezpośrednio z ubezpieczycielem . Jest to praktyka prawidłowa.
Lekarze tacy działają co prawda na zlecenie towarzystw ale ich swoboda w sporządzaniu opinii jest
znacznie większa niż np. lekarzy zatrudnionych przez towarzystwa ubezpieczeń. Niestety niektóre
towarzystwa ubezpieczeń nie mogą zaakceptować takich opinii, pomimo tego, że sporządzane są one
na ich zlecenie i dokonują ich weryfikacji poprzez tzw. konsultantów medycznych.
Postępowanie takie jest o tyle nieprawidłowe, iż konsultanci medyczni opierają swoje opinie
wyłącznie na dokumentacji medycznej – nie dysponują najczęściej zdjęciami rtg i przede wszystkim nie
dokonują badania podmiotowego osób poszkodowanych. Są to zatem opinie zaoczne w oparciu o jedynie
część dokumentacji medycznej. Pomimo tego, opinie te najczęściej obniżają ustaloną przez lekarzy
wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu, kwestionują związek obrażeń z wypadkiem etc. Zatem
zarzucają wprost błąd lekarzy dokonujących badania osób poszkodowanych na zlecenie towarzystw.
Co więcej konsultanci medyczni najczęściej nie posiadają specjalizacji, są w najlepszym
wypadku lekarzami. Nawet gdy wyjątkowo posiadają specjalizację to jedynie z jednej dziedziny medycyny.
Kwestionują natomiast orzeczenia lekarzy specjalistów neurologów, ortopedów, chirurgów, psychiatrów,
okulistów, otolaryngologów etc., którzy po pierwsze działali przecież na zlecenie towarzystwa, mają
wysokie kwalifikacje w danej dziedzinie medycyny, dokonali badania osoby poszkodowanej i dysponowali
całością dokumentacji medycznej.
Konsekwencją takiego działania jest oczywiście zaniżenie oceny trwałych skutków wypadku dla
zdrowia osób poszkodowanych i wypłata zaniżonego świadczenia odszkodowawczego.
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