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Zwrot kosztów leczenia z tytułu umowy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
na tle praktyki ubezpieczeniowej
Artykuł porusza zagadnienia związane z roszczeniami osób poszkodowanych o zwrot kosztów leczenia
skierowanymi przeciwko sprawcy szkody oraz zakładowi ubezpieczeń udzielającemu sprawcy ochrony
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kosztów leczenia oraz uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 roku o sygn. akt: III CZP 63/15.
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