
 
 

UMOWA  PEŁNEJ OPIEKI ODSZKODOWAWCZEJ 

 
 

Zawarta w dniu ______________________ w ____________________________________ pomiędzy Zleceniodawcą  

( zwanym dalej Klientem )  

 

ZLECEDNIODAWCA ( POSZKODOWANY / ROSZCZĄCY ) 

Imię i nazwisko :___________________________________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania:_______________________________________________________________________________________ 

Data urodzenia: __ __ - __ __ - __ __ __ __             Pesel: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY  

(RODZICE, KURATOR, OPIEKUN OSOBY POSZKODOWANEJ / ROSZCZĄCEJ) 

Imię i nazwisko :___________________________________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania:_______________________________________________________________________________________ 

Data urodzenia: __ __ - __ __ - __ __ __ __             Pesel: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Imię i nazwisko :___________________________________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania:_______________________________________________________________________________________ 

Data urodzenia: __ __ - __ __ - __ __ __ __             Pesel: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

a Zleceniobiorcą 

 

Kancelarią THEMIS sp. z.o.o. z siedzibą: 30-513 Kraków, ul. Smolki 8/6, wpisanej do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI 

Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000714134,  NIP 675-163-33-58, REGON 369277804. 

 

zwanymi dalej Stronami 

 

I  PRZEDMIOT UMOWY 
 

Kancelaria Themis zobowiązuje się podjąć na rzecz Klienta działania mające na celu 

uzyskanie wszystkich możliwych świadczeń odszkodowawczych od podmiotu 

odpowiedzialnego za szkodę, wynikającą ze zdarzenia z dnia ___ ___ - ___ ___ - ___ ___ ___ ___ r.  

 

 

 

 

 



II ZOBOWIĄZANIA KANCELARII THEMIS 

 
Wykonując przedmiot Umowy Kancelaria Themis zobowiązuje się do: 

1. Bezpłatnej analizy sprawy pod kątem istnienia podstaw prawnych i faktycznych 

dochodzenia świadczeń odszkodowawczych.  

2. Poniesienia kosztów związanych z ustaleniem wielkości szkody tj. uzyskania opinii 

lekarskiej określającej uszczerbek na zdrowiu Klienta. 

3. Informowania Klienta o przebiegu postępowania na każdym jego etapie. 

4. Poniesienia kosztów pełnomocnika procesowego – w przypadku skierowania sprawy 

na drogę postępowania sądowego. 

5.  Wystąpienia o zwolnienie Zleceniodawcy z kosztów sądowych w przypadku skierowania 

sprawy na drogę postępowania sądowego, po uprzednim złożeniu przez Zleceniodawcę 

oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, wg wzoru urzędowego. 

6. Wszelkiej pomocy prawnej w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji niniejszej 

umowy. 

7. Kancelaria Themis oświadcza, iż wykonując niniejszą umowę porozumiewać się będzie z 

Klientem w formie pisemnej (listownej) – z dopuszczalnością poczty elektronicznej – 

oraz w formie telefonicznej. Dane kontaktowe Kancelarii Themis to: 30-513 Kraków,                  

ul. Smolki 8/6, e-mail: biuro@themis-kancelaria.pl. 

8. Kancelaria Themis oświadcza, iż wykonując niniejszą umowę, bez porozumienia z 

Klientem nie zawrze ugody, która będzie dotyczyć Jego osoby. Wyrażenie zgody przez 

Klienta może nastąpić w dowolnej formie.  

9. Wystąpienie na drogę sądową w związku z wykonaniem przedmiotu niniejszej 

umowy wymaga zgody obu stron. 

 

III WYNAGRODZENIE KANCELARII THEMIS  
 

1. Kancelaria Themis z tytuły wykonania niniejszej umowy otrzyma honorarium w postaci 

prowizji w wysokości ___ ___ % brutto ( w tym 23% VAT) ( słownie __________________________ 

________________________________ %) od świadczeń przyznanych Klientowi wskutek działania 

Kancelarii Themis 

2. Kancelaria Themis nie pobiera wynagrodzenia od uzyskanych dla Klienta: 

- zwrotów kosztów leczenia, hospitalizacji, rehabilitacji, dostosowania lokalu lub pojazdu 

do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zakupu protez, sprzętów ortopedycznych, lekarstw, 

materiałów opatrunkowych, jak również kosztów przejazdów Klienta oraz osób bliskich 

do placówek medycznych, 

- zwrotów kosztów związanych z pogrzebem najbliższego członka rodziny Klienta, 

- rent, chyba że zostaną przyznane w formie skapitalizowanej, wówczas od przyznanego 

wskutek działania Kancelarii Themis świadczenia rentowego pobrane zostanie 

honorarium w wysokości 10% brutto ( w tym 23% VAT ). 

3. W przypadku dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego, poniesione 

koszty przez Kancelarię Themis podlegają zwrotowi z kwoty ogółu świadczeń 

przyznanych Klientowi rozstrzygnięciem sądu lub ugodą, a koszty zastępstwa 

procesowego zasądzone w sprawie przypadają Kancelarii Themis. 

4. Kancelaria Themis, zgodnie z treścią udzielonego pełnomocnictwa, zobowiązuje się 

udostępnić podmiotowi odpowiedzialnemu za szkodę, numer rachunku bankowego 

mailto:biuro@themis-kancelaria.pl


Klienta celem bezpośredniego przekazania należnych świadczeń na rachunek Klienta. 

Klient zobowiązany jest każdorazowo do poinformowania Kancelarii Themis o zmianie 

rachunku bankowego podanego przez Klienta w udzielonym pełnomocnictwie.  

5. Honorarium należne Kancelarii Themis, ustalone na podstawie III pkt. 1 Umowy Pełnej 

Opieki Odszkodowawczej, zgodnie z treścią udzielonego pełnomocnictwa, podmiot 

odpowiedzialny przekaże bezpośrednio na rachunek Kancelarii Themis.   

6. W przypadku wypłaty przez podmiot zobowiązany, bezpośrednio do rąk Klienta, 

świadczeń będących rezultatem działań Kancelarii Themis, Klient zobowiązuje się do 

niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Kancelarii Themis i wpłacenia w ciągu 14 

dni przysługującego Kancelarii Themis honorarium na rachunek bankowy nr:  

55 1140 2004 0000 3702 7739 8175 bądź w inny sposób wskazany przez Kancelarię 

Themis. W przypadku, gdy Klient jest małoletni, ubezwłasnowolniony bądź 

reprezentowany przez swojego małżonka, osoba podpisująca umowę w imieniu Klienta 

przyjmuje odpowiedzialność solidarną za zobowiązania Klienta wynikające z umowy. 

7. KANCELARIA THEMIS OŚWIADCZA ŻE W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI 

PRAWNYCH I/LUB FAKTYCZNYCH WYEGZEKWOWANIA ŚWIADCZEŃ BĘDĄCYCH 

PRZEDMIOTEM NIENIEJSZEJ UMOWY, KLIENT NIE PONIESIE ŻADNYCH KOSZTÓW 

PROWADZENIA SPRAWY. 

 

IV OŚWIADCZENIA STRON 
 

1. Klient zobowiązuje się do dostarczenia Kancelarii Themis wszelkich dokumentów 

związanych z wykonaniem niniejszej umowy, a także do współpracy z Kancelarią w celu 

wykonania umowy oraz do udzielenia Kancelarii wszelkich informacji posiadanych lub 

uzyskanych w trakcie trwania niniejszej umowy, a mających związek z dochodzeniem 

Jego praw i roszczeń stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

2. Klient przyjmuje do wiadomości, że świadczenia dochodzone przez Zleceniobiorcę mogą 

być wypłacane w kilku transzach, zgodnie z praktyką stosowaną w sprawach tego 

rodzaju. 

3. Klient oświadcza, iż celem prawidłowego wykonania niniejszej umowy upoważnia 

Kancelarię Themis do reprezentowania Jego osoby przed sądami powszechnymi, 

Rzecznikiem Ubezpieczonych, oraz przed wszelkimi innymi właściwymi instytucjami, 

organami i podmiotami, a także do prowadzenia rokowań polubownych z towarzystwami 

ubezpieczeniowymi i innymi podmiotami lub osobami właściwymi w sprawie. Klient 

upoważnia Kancelarię Themis do powierzenia w Jego imieniu i na Jego rzecz wykonania 

przedmiotu umowy w postępowaniu przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym 

uprawnionym do tego osobom, także celem przetwarzania danych osobowych Klienta w 

celu należytego wykonania przedmiotowej umowy. 

4. Zleceniodawca oświadcza, iż celem prawidłowego wykonania niniejszej umowy udzieli 

wszelkich niezbędnych pełnomocnictw, celem wykonania czynności wskazanych 

powyżej. 

 

V OBOWIĄZYWANIE UMOWY 
 

1. Kancelaria Themis może wypowiedzieć umowę w chwili stwierdzenia braku podstaw 

prawnych i/lub faktycznych do realizacji jej przedmiotu. 



2. Kancelaria Themis informuje, iż Klient będący konsumentem, który zawarł umowę poza 

lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając 

stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania 

terminu określonego w zdaniu poprzedzającym wystarczy wysłanie, przed jego 

upływem, na adres siedziby Zleceniobiorcy oświadczenia, którego wzór stanowi 

załącznik do niniejszej umowy. 

3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Klienta po 14 dniowym terminie od 

podpisania umowy, Kancelarii Themis  przysługują uprawnienia z art. 746 k. c., tj. m. in. 

może obciążyć Zleceniodawcę wszelkimi kosztami poniesionymi celem należytego 

prowadzenia sprawy. 

4. Rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Niniejsza umowa obowiązuje do czasu wyegzekwowania przez Zleceniobiorcę należnych 

Zleceniodawcy świadczeń odszkodowawczych w postępowaniu przedsądowym, 

sądowym i egzekucyjnym.  

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

3. Wszelkie zmiany zapisów niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

5. Integralną część umowy stanowią jej załączniki tj. wzór oświadczenia o odstąpieniu oraz 

ważne oświadczenia. 

6. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.,poz. 2135 z późn. zm.) Kancelaria Themis sp.z.o.o. z 

siedzibą w 30-513 Kraków, ul. Smolki 8/6 jest administratorem danych osobowych 

Zleceniodawcy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i 

przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy o obsługę prawną, której stroną jest 

Zleceniodawca. Zebrane dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom związanym z 

dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych na rzecz Zleceniodawcy na podstawie 

niniejszej Umowy. Zleceniodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania.  

 

 

 

 

_______________________________________            _____________________________________________________ 
KLIENT / PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY                PEŁNOMOCNIK KANCELARII / KOD PEŁNOCMOCNICTWA 

 

 

 

 

 

 



 

 

WAŻNE OŚWIADCZENIA 

 

1. Oświadczam, że w chwili wyrażenia przeze mnie woli zawarcia Umowy Pełnej Opieki 

Odszkodowawczej z Kancelarią Themis sp. z o.o. 30-513 Kraków, ul. Smolki 8/6 zostałem 

należycie poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi jako konsumentowi oraz 

obowiązkach Zleceniobiorcy jako przedsiębiorcy dotyczących zawierania umów poza lokalem 

przedsiębiorcy, a wynikających z Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta 

(Dz. U.  z 2014 r., poz. 827), które to informacje w formie pisemnej zostały zawarte w treści 

niniejszej Umowy Pełnej Opieki Odszkodowawczej, której egzemplarz otrzymałem. 

2. Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do odstąpienia od 

niniejszej Umowy Pełnej Opieki Odszkodowawczej oraz o jego sposobie i formie, w terminie 

14 dni od jej zawarcia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta (Dz. U.  z 2014 r., poz. 827), oraz że otrzymałem wzór odstąpienia od umowy 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych o moim stanie zdrowia przez 

Kancelarią Themis sp. z o.o. 30-513 Kraków, ul. Smolki 8/6  oraz na udostępnianie ich 

podmiotom współpracującym z w/w Kancelarią w celu i zakresie niezbędnym do likwidacji 

szkody. 

4. RODO - Wszelkie dane osobowe przekazane nam przez Państwa będą przez nas 
przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem przetwarzanych danych 
osobowych jest Kancelaria Themis sp. z o.o z siedzibą 30-513 Kraków, ul. Smolki 8/6 
NIP: 675-163-33-58, rodo@themis-kancelaria.pl. Przetwarzanie przez nas danych 
osobowych odbywa się zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty. Dane 
osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej nam przez Państwa dobrowolnej 
zgody (w szczególności poprzez skierowanie do nas wiadomości mailowej), oraz na 
podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Kancelarii Themis sp. z o.o. jako 
Administratora danych. Przetwarzamy Państwa dane osobowe celem zapewnienia 
Państwu jak najwyższej jakości świadczonych przez nas usług. W związku z 
przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: 
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
prawo żądania ich usunięcia, jak i również prawo do żądania ograniczenia ich 
przetwarzania, prawo do wycofania zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, tj. GIODO. Jednocześnie, prosimy Państwa o nie 
przesyłanie nam danych wrażliwych rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO. Więcej informacji 
mogą Państwo zasięgnąć na stronie internetowej www.themis-kancelaria.pl/polityka-
prywatnosci/ 

 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                miejsce, data, podpis Klienta 
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