
ABC – SZKODY 

Jak postępować na miejscu zdarzenia drogowego. 

 

Wypadek, kolizja, stłuczka – to zawsze stres dla wszystkich uczestników zdarzenia. Warto 
przygotować się wcześniej i poznać zasady postępowania na miejscu wypadku. Gdy wiemy 
co należy zrobić, działamy sprawnie i szybko, a skutki szkody mogą być mniejsze. 

  

Zobaczmy, jak postępować krok po kroku na miejscu zdarzenia drogowego. 

1. Oceń skutki zdarzenia 

Czy pojawił się ogień? Czy są ranni? 

 zadzwoń pod numer 112 i zgłoś zdarzenie 
 udziel pierwszej pomocy ofiarom 

 2. Zadbaj o bezpieczeństwo 

 włącz światła awaryjne 
 załóż kamizelkę odblaskową 
 zabezpiecz miejsce zdarzenia, by szkoda się nie powiększała 
 ustaw trójkąt ostrzegawczy 
 nie blokuj ruchu (jeśli nie wzywasz policji, możesz przestawić pojazd) 

 3. Ustal sprawcę zdarzenia 

 Czy sprawca uciekł? 
 Czy sprawca jest pod wpływem alkoholu? 
 Czy sprawca nie ma ważnej polisy OC? (sprawdź polisę w aplikacji mobilnej UFG) 
 Czy jest problem z ustaleniem winnego? 

Jeśli choć jedno jest prawdziwe: 

 wezwij Policję  pod numerem 112 
 Policja zajmie się dokumentacją szkody 

 4. Przygotuj oświadczenie sprawcy lub wspólne oświadczenie o zdarzeniu, jeśli nie masz 
gotowego druku, wpisz odręcznie: 

 dane kierowców - imię i nazwisko, adres, PESEL, nr prawa jazdy 
 dane pojazdów - nr rejestracyjny i VIN, dane właścicieli pojazdów 
 opis przebiegu zdarzenia + rysunek 
 oświadczenie o przyznaniu się do winy 
 podpisy 
 postaraj się o szczegółowy opis zdarzenia 

  



5. Zadbaj dodatkowo 

 zrób zdjęcia uszkodzeń i miejsca zdarzenia 
 spisz dane świadków 

 6. Zgłoś szkodę w Towarzystwie Ubezpieczeniowym jak najszybciej. 

 jeśli sprawcą jest inny kierowca - zgłoś szkodę telefonicznie u Ubezpieczyciela 
sprawcy lub skorzystaj ze swojego TU jeśli oferuje BLS (bezpośrednią likwidację 
szkód) 

 jeśli jesteś winny zdarzenia - zgłoś szkodę telefonicznie z własnej polisy Autocasco, 
NNW, Assistance. 
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