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Wielu pracownikom instytucji ubezpieczeniowych znane są problemy, które powstają 

gdy stają oni wobec konieczności dochodzenia roszczeń regresowych od zakładów 
ubezpieczeń lub innych podmiotów na terenie Europy. Wyszukiwanie i angażowanie  
kompetentnych współpracowników do dochodzenia takich roszczeń często prowadzi  
do różnych trudności.

Najczęściej wynikają one z barier językowych, braku należytej wiedzy o lokalnych  
uwarunkowaniach jak również braku przejrzystych kryteriów kosztowych. Jeżeli  
dodatkowo roszczenie będzie dochodzone na drodze sądowej, niezbędne staje się  
zatrudnienie prawnika, co zwiększa potrzebę sprawnej i szybkiej komunikacji 
pomiędzy zainteresowanymi stronami.

Mając na uwadze powyższe względy, chcielibyśmy przedstawić Państwu efektywną 
pod względem organizacyjnym i fachowym propozycję dochodzenia roszczeń  
regresowych. Poznajcie Państwo DIRO AG – sieć kancelarii prawniczych dla Europy 

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ 
REGRESOWYCH W EUROPIE– 
KOMPETENCJA ZAMIAST 
KOMPLIKACJI



Będąc niemieckojęzyczną siecią kancelarii prawniczych z 200 biurami w 29 krajach 
Europy, prowadzimy korespondencje z naszymi klientami po angielsku, niemiecku 
jak również w 43 innych językach. Mamy wiedzę o specyficznych prawnych  
regulacjach za granicą, przy czym tematyka roszczeń regresowych, ze względu na  
bliską współpracę z instytucjami ubezpieczeniowymi, należy do codziennej praktyki 
naszych kolegów. 

Nasi klienci czerpią korzyści z naszych profesjonalnych raportów o stanie sprawy, 
bezpośredniego kontaktu z odpowiedzialnym za sprawę prawnikiem i wynikającą 
stąd możliwością wyjaśnienia czasami skomplikowanych kwestii istniejących w  
danym kraju w jasny i zrozumiały sposób. Dodatkowo cały proces realizacji 
roszczeń regresowych może być na Państwa życzenia oddany w ręce jednej osoby 
od pierwszego wezwania do zapłaty aż do wyegzekwowania płatności. 

Poza tym oferujemy, przed podjęciem zasadniczych działań, ocenę szans dochodzenia 
wierzytelności jak również transparentny model rozliczenia naszego doradztwa. 

WSZYSTKO, CO PAŃSTWO  
POTRZEBUJECIE – Z JEDNEGO  
ZRÓDŁA BEZ UKRYTYCH  
KOSZTÓW 

WYSOKI POZIOM KOMUNIKACJI OD 
POCZĄTKU 
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NASZE USŁUGI – 
WSZECHSTRONNE I 
TRANSPARENTNE 

rozwiązywanie spraw dopasowane do potrzeb wraz ze wstępną analizą szans na sukces 
zarówno co do podstawy jak i co do wysokości, 

transparentny model rozliczenia usług oparty na stałym (bazowym) wynagrodzeniu oraz 
wynagrodzeniu od sukcesu, 

korespondencja po angielsku, niemiecku i 43 innych językach, 

osobą kontaktową zawsze pozostaje prawnik nadzorujący sprawę w kraju klienta, 

kancelarie prawne w 29 krajach Europy dysponujące wieloletnim doświadczeniem i 
specjalistyczną wiedzą,  

umowy gwarantujące jasne warunki współpracy pomiędzy głównym klientem oraz  
ewentualnymi podwykonawcami, 

transfer wiedzy i współpraca w ramach sieci DIRO,

transparentne i jednolite procedury w ramach wymiany informacji o stanie sprawy,

dochodzenie roszczeń zarówno na etapie przedsądowym jak i w sądach, 

digitalizacja i certyfikacja jakości świadczonych usług,

transparentne przetwarzanie danych z zachowaniem wszelkich standardów prawnych,

jednolity system jakości obowiązujący w całej sieci Kancelarii.
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FAZA WSTĘPNEJ OCENY

FAZA 1: OCENA STANU FAKTYCZNEGO 
I ANALIZA SZANS NA SUKCES 

wynagrodzenie ryczałtowe 

ocena stanu faktycznego i pisemna opinia np. w j. niemieckim

rekomendacja w zakresie szans na wygranie ramach postępowania regresowego

MODEL WYNARODZEŃ–  DWIE 
FAZY, PODWÓJNA KONTROLA

Tę fazę możemy przeprowadzić na podstawie ryczałtowego wynagrodzenia. Ryczałt obejmuje 
ocenę istotnych dla klienta informacji oraz dokumentów przez profesjonalnego prawnika z 
kraju, w którym będzie dochodzone roszczenie regresowe wraz pisemną opinią w wybranym 
języku. Ocena zawiera w szczególności rekomendację w zakresie zasadności wszczęcia 
postępowania regresowego.
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PRZEDSĄDOWE DOCHODZENIE ROSZCZEŃ 

SĄDOWE DOCHO ZENIE ROSZCZEŃ

FAZA 2: UDZIELENIE ZLECENIA NA  
DOCHODZENIE ROSZCZENIA  
REGRESOWEGO 

stałe wynagrodzenie oparte na wydatkach lub

wynagrodzenie zależne od sukcesu.

stałe wynagrodzenie oparte na wydatkach lub                   

wynagrodzenie zależne od sukcesu

Nasze doradztwo w ramach tej fazy może bazować na mieszanym modelu, który  
zawiera stałe wynagrodzenie niezależne od sukcesu jak również dodatkowe  
wynagrodzenie zależne od sukcesu. 

Stałe wynagrodzenie niezależne od sukcesu ma za podstawę różne wydatki związane  
z dochodzeniem roszczenia w fazie przedsądowej lub prawną ocenę zasadności  
roszczenia. Wynagrodzenie od sukcesu zależy od kwoty uzyskanej w procesie 
sądowym – określona stawka procentowa jest ustalana wspólnie z zakładem 
ubezpieczeń na początku współpracy. 

Powyższy model odnosi się do działań profesjonalnego prawnika w kraju klienta. 
Nie można wykluczyć, że w zależności od sytuacji obejmie on także inne wydatki 
jak np. koszty komornicze, opłaty sądowe czy też koszty tłumaczeń przysięgłych.  
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DIRO AG stanowi jedną z największych niezależnych sieci na niemieckim rynku i 
jedną z wiodących kooperacji kancelarii prawniczych w Europie.

DIRO AG została założona w 1992 r. Przyświeca jej idea tworzenia jednolitych  
standardów w ramach kooperacji między profesjonalnymi prawnikami w Europie 
celem prowadzenia doradztwa na najwyższym poziomie w ramach sieci w  
odniesieniu do ustalonych wzorców. Udziały w spółce należą do jej członków,  
tym samym kancelarie prawnicze są właścicielami DIRO. Równocześnie, kancelarie 
będące członkami sieci są ekonomicznie i prawnie niezależne. 

Obecnie funkcjonujemy w Niemczech w około 150 kancelariach prawniczych a w 
Europie współpracuje z nami 50 kancelarii. Razem możemy oferować szeroką 
gamę usług i doradztwa transgranicznego w różnych obszarach prawa. 

DIRO – SIEĆ KANCELARII 
PRAWNICZNYCH DLA EUROPY 

DIRO W LICZBACH

KANCELARII PRAWNICZYCH

OBSZARY PRAWA

EKSPERTÓW

JĘZYKÓW

192

286

1830 

45

z usługmi o najwyższej 
jakości

Ekspertyza sieci, 
zindywidualizowana 
i dokładna

o najwyższej jakości 
doradztwa  

Tak, abyśmy mogli się 
zawsze porozumieć
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Poprzez naszych międzynarodowych partnerów stanowiących kancelarie prawnicze 
powiązane z DIRO AG w ramach porozumień kooperacyjnych zapewniamy efektywne 
rozwiązanie kompleksowych i transgranicznych spraw u jednego źródła.

Jednym z wielu projektów, które implementowane są w ramach DIRO z jej zrzeszonymi 
kancelariami, jest intensywna współpraca z instytucjami ubezpieczeniowymi.  
Poszczególnym kancelariom z naszej sieci przekazywane są zlecenia bezpośrednio 
przez samych ubezpieczycieli lub ich klientów/współpracowników w danym kraju. 
DIRO AG działa w tym wypadku jako swoisty administrator tak aby zagwarantować,  
że pełną obsługę przedstawionego zagadnienia będzie świadczyć jeden prawnik. Jeżeli 
jednak zachodzi taka potrzeba, działamy także stale jak clearing House.  

DIRO – MIĘDZYNARODOWA 
KOMPETENCJA 

DOŚWIADCZENIE W SPRAWACH UBEZPIECZEŃ
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JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI W 29 KRAJACH:

10

Belgia 

Bułgaria 

Dania

Niemcy 

Francja 

Grecja                            

Wielka Brytania

 Włochy 

Chorwacja

Litwa

Liechtenstein 

Luksemburg 

Holandia 

Norwegia

Austria

Polska 

Portugalia

Rumunia

Rosja 

 Szwajcaria

Serbia 

Słowenia

Słowacja 

Hiszpania

Czechy

Turcja 

Ukraina 

Węgry

Cypr

NASZA SIEĆ –
WASI EKSPERCI W EUROPIE



DZIĘKUJEMY ZA 
ZAINTERESOWANIE 
POZOSTAJEMY W KAŻDYM 
CZASIE DO PAŃSTWA 
DYSPOZYCJI

DIRO AG

Grosse Bleichen 32

20354 Hamburg

Niemcy

www.diro.eu

DIRO jest siecią niezależnych prawnie i ekonomicznie kancelarii prawniczych.


