w jednostkach służby zdrowia podległych NFZ, bez względu na koszt leczenia. W jednostkach podlegających NFZ leczenie kosztuje poszkodowanego 0 zł, w klinikach komercyjnych
GLOSA klasy średniej
150 zł, a w komercyjnej klasy premium 500 zł, oczywiście dziennie, bez względu na przewidywany
długi okres leczenia i rehabilitacji.
Sąd Najwyższy w obecnej sytuacji, w jakiej znajduje się w Polsce służba zdrowia, takiej jednoznacznej decyzji nie mógł podjąć słusznie wskazując na okoliczności, które w interesie poszkodowanego powinny być brane pod uwagę. Jednoznacznie Sąd Najwyższy uznał, że poszkodowany
JÓZEF
ma
prawoZYCH
do korzystania z leczenia i rehabilitacji także w klinikach komercyjnych.
Zdaniem wielu znawców przedmiotu, w tym Rzecznika Finansowego, uchwała powinna ujednolicić linię orzeczniczą oraz praktykę likwidacji tego typu szkód przez zakłady ubezpieczeń,
z korzyścią dla poszkodowanych. Będzie łatwiej nie tylko o uzyskanie pokrycia już poniesionych
kosztów leczenia czy rehabilitacji w prywatnej służbie zdrowia, ale też o uzyskanie zaliczek.
Należy przypomnieć, że od wielu już lat praktyką większości ubezpieczycieli było uznawanie
roszczeń o zwrot celowych i uzasadnionych kosztów leczenia w prywatnym sektorze, oczywiście
oprócz kosztów zawyżonych, dotyczących zabiegów, które nie są zgodne ze standardami medycyny itp. Zresztą aktualnie wielu ubezpieczycieli oferuje w ramach swoich usług tzw. programy
leczniczo-rehabilitacyjne, które są realizowane m.in. przez renomowane kliniki rehabilitacyjne.
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