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Odszkodowania  podlegające pod OC sprawcy 



OC pytania i odpowiedzi 

Czy TU ma prawo odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu ? 

• NIE, ale może zniechęcić wysokością składki 

 

Czym się kierować wybierając ofertę ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych tzw. OC komunikacyjnego ? 

• Głównie ceną, 

 

Czy TU może zażądać od ubezpieczającego dopłaty do składki 

ubezpieczeniowej, podnosząc fakt zweryfikowania zadeklarowanego przy 

zawieraniu umowy bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia i związanych z 

tym uprawnień do zniżek? 

• Tak, może żądać dopłaty 

 



OC pytania i odpowiedzi 

Czy niezapłacenie raty składki za OC powoduje rozwiązanie umowy, a tym 

samym ustanie ochrony ubezpieczeniowej? 

• NIE, TU ma prawo żądać zapłaty składki, ale i tak ponosi 

odpowiedzialność z polisy 

 

Czy TU ma prawo odmówić poszkodowanemu prawa do zapoznania się ze 

zgromadzonymi w jego sprawie aktami szkodowymi? Czy poszkodowany 

może otrzymać kserokopie dokumentów? 

• Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej TU 

ma obowiązek udostępniać ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, 

poszkodowanemu lub uprawnionemu informacje i dokumenty gromadzone 

w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokość 

odszkodowania. 

 

 



OC pytania i odpowiedzi 

W jakim terminie TU ma obowiązek wypłacić odszkodowanie, czy są 

jakikolwiek sankcje za niedotrzymanie tego terminu? Jakie obowiązki 

informacyjne ciążą na zakładzie ubezpieczeń przy wykonaniu jego 

zobowiązań umownych. 

• TU wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia 

złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o 

szkodzie. Przepisy prawa przewidują również sytuacje wyjątkowe 

wskazując, iż w przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie 30-dniowym 

okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu 

ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, 

odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy 

zachowaniu należytej staranności (tzn. z użyciem całego swojego aparatu 

organizacyjnego, technicznego i kadrowego) wyjaśnienie tych okoliczności 

było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia 

zawiadomienia o szkodzie. Terminy te mogą być jednak jeszcze dłuższe 

jeśli ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości 

odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub 

cywilnego 

 

 

 



OC pytania i odpowiedzi 

 

Czy TU ma obowiązek pokrycia uzasadnionych okolicznościami zdarzenia 

kosztów, poniesionych w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody. Czy TU ma 

obowiązek pokrycia kosztów obrony ubezpieczającego w procesie 

sądowym? 

• Tak, TU w granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązany zwrócić 

ubezpieczającemu, uzasadnione okolicznościami zdarzenia, koszty procesu 

tylko jeśli były uzgodnione z TU lub prowadzone na jego zlecenie (w 

praktyce rzadko spotykane) 



OC pytania i odpowiedzi 

Jak postępować, gdy uczestniczymy w wypadku drogowym? 

Podstawowym obowiązkiem osoby uczestniczącej w wypadku jest: 

 - zapewnienie pomocy medycznej osobom poszkodowanym; 

 - niezwłoczne zawiadomienie Policji, o ile doszło do wypadku z ofiarami w 

ludziach oraz gdy zachodzi przypuszczenie, że zostało popełnione 

przestępstwo (nie ma obowiązku wzywania Policji w przypadku drobnych 

szkód, w których nie ma osób rannych); 

 - podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w 

miejscu wypadku; 

 - zapobieżenie, w miarę możliwości, zwiększeniu się  szkody; 

 - zabezpieczenie mienia osób poszkodowanych; 

 - udzielenie pozostałym uczestnikom zdarzenia informacji, pozwalających 

na personalną identyfikację uczestników wypadku oraz ustalenie zakładu 

ubezpieczeń sprawcy szkody. 

 Obowiązek dostarczenia do zakładu ubezpieczeń dowodów dotyczących 

wypadku ciąży zarówno na sprawcy szkody (kierujący, posiadacz pojazdu), 

jak i na osobie zgłaszającej roszczenie odszkodowawcze (poszkodowany). 

 



OC pytania i odpowiedzi 

Staranne zgromadzenie dowodów już na miejscu wypadku. Osoba 

zgłaszająca roszczenie odszkodowawcze powinna w zadbać o : 

 1) spisanie odpowiednio sformułowanego oświadczenia sprawcy szkody; 

powinno ono zawierać: 

 - dane personalne kierującego pojazdem, a jeśli nie jest on jednocześnie 

posiadaczem, także dane posiadacza tj. imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, numer telefonu, numer dowodu osobistego lub numer 

PESEL, numer prawa jazdy; 

 - dane dotyczące pojazdów biorących udział w zdarzeniu (marka i model, 

numer rejestracyjny); 

 - obszerny opis okoliczności zdarzenia; 

 - możliwy do ustalenia na miejscu zdarzenia wykaz uszkodzeń pojazdów 

uczestniczących w wypadku; 

 - szkic sytuacyjny miejsca zdarzenia; 

 2) spisanie danych ewentualnych świadków zdarzenia; najlepiej jest 

spowodować, by złożyli oni swe podpisy na oświadczeniu sprawcy szkody; 

 3) bardzo pomocne jest wykonanie zdjęć pojazdów bezpośrednio po 

wypadku, zanim zostaną przemieszczone w inne miejsce, tzn. tak, jak  stały 

po zatrzymaniu. 
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Zdjęcia, zdjęcia i jeszcze raz filmy 
 
 
 
 



OC pytania i odpowiedzi 

Czy poszkodowany może dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio od 

zakładu ubezpieczeń czy musi to robić bezpośrednio od samego 

sprawcy? 

 Poszkodowany może dochodzić roszczeń pieniężnych 

bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń, jak i sprawcy bezpośrednio, a nawet 

łącznie 

Przed jakim sądem można dochodzić roszczeń z umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych? 

 Pozew z roszczeniem wynikającym z umów ubezpieczenia 

obowiązkowego można wytoczyć bądź według przepisów o właściwości 

ogólnej (tzn. według miejsca siedziby zakładu ubezpieczeń), bądź, co 

stanowi znaczne ułatwienie dla poszkodowanych, przed sąd właściwy dla 

miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z 

umowy ubezpieczenia. 

Czy w sytuacji, gdy sprawca z własnych osobistych środków 

finansowych zapłaci poszkodowanemu odszkodowanie (np. na 

miejscu zdarzenia), może on domagać się od zakładu ubezpieczeń 

zwrotu wypłaconej kwoty? 

 Tak, ale TU może powoływać się na wyłączenia 



OC pytania i odpowiedzi 

Kto jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenie OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych? 

 Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany 

zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez 

niego pojazdu. 

Tzw. "zielonej karty" należy nadal posiadać wjeżdżając na terytoria 

następujących państw 

 Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, 

Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina. 

Ukradziono mi samochód, złodziej jadąc moim pojazdem wyrządził 

szkodę - czy z tego powodu utracę zniżki w ubezpieczeniu OC 

posiadacza pojazdu mechanicznego? 

  TU w takiej sytuacji nie powinien odbierać zniżki właścicielowi 

pojazdu, ponieważ zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia 

od kierującego pojazdem zwrotu wypłaconego odszkodowania, 



OC pytania i odpowiedzi 

Czy istnieje limit kwotowy (maksymalny pułap) odpowiedzialności 

zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych? 

Od 11 czerwca 2012 r. minimalne sumy gwarancyjne zostaną podwyższone 

i będą wynosić co najmniej równowartość w złotych: 

 1)  w przypadku szkód na osobie - 5.000.000 euro w odniesieniu do 

jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu 

na liczbę poszkodowanych, 

 2)  w przypadku szkód w mieniu - 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego 

zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę 

poszkodowanych 

 



OC pytania i odpowiedzi 

Kto ma prawo kontrolować spełnienie obowiązku zawarcia umowy 

obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych? 

a)  Policja, 

 b)  organy celne, 

 c)  Straż Graniczna, 

 d)  organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów, 

 e)  Inspekcja Transportu Drogowego; 

 dodatkowo zaś do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia 

umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego mają prawo: 

 a)  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, 

 b)  inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego, 

 c) Inspekcja Ochrony Środowiska. 

 



OC pytania i odpowiedzi 

Jakie są kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC? 

 a)  samochody osobowe - dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, 

 b)  samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy  - trzykrotności 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

 c)  pozostałe pojazdy - jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za 

pracę. 

 Warto pamiętać, iż w przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, 

którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC 

komunikacyjnego, wysokość opłaty jest uzależniona od okresu 

pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym 

roku kalendarzowym i wynosi: 

 1)  20 % opłaty w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni, 

 2)  50 % opłaty w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni, 

 3)  100 % opłaty w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni. 

 



 
 

Kara za brak OC 



OC pytania i odpowiedzi 

Czy kary za brak ubezpieczenia OC komunikacyjnego ulegają 

przedawnieniu? 

 Roszczenia takie ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia 

dokonania kontroli, nie później jednak niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia 

roku kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy 

ubezpieczenia obowiązkowego 

Czy TU ma rację, gdy likwidując szkodę w ramach ubezpieczenia OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych klasyfikuje ją jako całkowitą, 

uzasadniając to tym, iż koszt naprawy przekracza 70% wartości 

rynkowej pojazdu? 

 OC – nie, AC – tak (umowa). 

 

 



OC pytania i odpowiedzi 

Czy TU może, zgodnie z prawem, odmówić poszkodowanemu przejęcia 

jego wraku pojazdu, gdy szkoda jest całkowita? 

 Tak, Może odmówić, to jego dobra wola 

Czy TU może żądać od poszkodowanego lub warsztatu faktur 

stwierdzających rodzaj i źródło nabycia części zamiennych 

stosowanych przy naprawie pojazdu? 

 Faktury źródłowe – raczej nie może wymagać. 

 

 

 



OC pytania i odpowiedzi 

Czy TU ma prawo obniżyć odszkodowanie o merkantylny ubytek 

wartości części zamiennych wymienionych na nowe (tzw. 

amortyzacja)? 

 TU nie może zaniżyć odszkodowania potrącając tzw. amortyzację. 

Zgodnie z art. 361 kodeksu cywilnego, zobowiązany do odszkodowania 

ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub 

zaniechania, z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach, 

naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz 

korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono 

 

Odszkodowanie netto czy brutto 

 Zależy od tego czy mogę dokonać odliczenia podatku VAT 

 

Czy mam prawo do pojazdu zastępczego z ubezpieczenia OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych? 

 TAK 

 

 

 

 



OC pytania i odpowiedzi 

Obniżono mi odszkodowanie, powołując się na przyczynienie po mojej 

stronie - co to takiego? 

 Jeżeli sam poszkodowany przyczynił się do szkody, TU ma prawo 

obniżyć wypłacone odszkodowanie. 

 

Czy TU może obniżyć odszkodowanie stosując uśrednione stawki za 

robociznę? 

 Orzeczenie SN z dnia 16 czerwca 2003 r. (sygn. III CZP 32/03) 

jasno stwierdza, iż  nie można w tym kontekście mówić o cenach 

uśrednionych, lecz stosowanych w indywidualnej naprawie dokonywanej w 

wybranym przez poszkodowanego zakładzie naprawczym. 

 

W jakim zakresie przysługuje mi zwrot kosztów za holowanie pojazdu z 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych? 

 TAK, ale po stronie poszkodowanego ciąży obowiązek dążenia do 

zmniejszenia skutków szkody 

 

 

 

 



OC pytania i odpowiedzi 

W jakim czasie od wypadku mogę z ubezpieczenia OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych skutecznie dochodzić roszczeń? 

 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i 

osobie zobowiązanej do jej naprawienia, nie później jednak niż 10 lat od 

dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę 

 

Czy odszkodowanie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje również koszt 

pokolizyjnego badania technicznego? Czy TU może zwrócić kwotę 

niższą niż poniesiony koszt badania? 

 TU zobowiązany jest zwrócić koszty powypadkowego badania 

zarówno w ramach umowy ubezpieczenia OC, jak i AC 

 

Nie zmieniłem na czas blankietu prawa jazdy na aktualny, czy może to 

być problemem po wypłacie odszkodowania z OC? 

 NIE*, problem będzie, ale odmówić TU nie może. 

 

 

 

 



Odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta?  

 

 

 

Szkody osobowe 



OC pytania i odpowiedzi 

Jestem poszkodowany w wypadku, jakie mi służą świadczenia po 

doznaniu szkody osobowej, gdzie szukać podstaw prawnych swoich 

roszczeń ? 

•    zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, 

pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych 

poszkodowanego (art. 445 k.c. w związku z 444 k.c.); 

 •    zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem tj. kosztów związanych z leczeniem i 

rehabilitacją oraz lepszym odżywianiem poszkodowanego, opieką nad poszkodowanym, 

transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb 

poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu (art. 444 § 1 k.c.); 

 •    rentę uzupełniającą, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez 

poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po 

wypadku (art. 444 § 2 k.c.); 

 •    jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty), które jest uzasadniona w 

szczególności gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a jednorazowe 

świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia 

działalności gospodarczej, przy czym jeżeli poszkodowany korzysta z tego świadczenia traci 

prawo do renty uzupełniającej (art. 447 k.c.); 

 •    rentę na zwiększone potrzeby polegająca na zapewnieniu poszkodowanemu środków 

potrzebnych do poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku, a związanych z jego leczeniem i 

rehabilitacją, lepszym odżywianiem oraz sprawowaną nad nim opieką (art. 444 § 2 k.c.); 

 •    oraz w przypadkach, krótszych okresów niesprawności po wypadku skutkujących 

niemożnością wykonywania pracy (prowadzenia działalności) zwrot utraconych zarobków (art. 

361 k.c.). 



Sąd Najwyższy (sygnatura akt: IV CSK 

416/11) orzekł, iż to, że bliscy ofiar 

tragedii smoleńskiej dostali po 250 tys. zł  

nie oznacza, iż inni muszą otrzymać tyle 

samo 
 

 

„Kazus smoleński” 



              

           

        

              

        

Analiza prawna 

Podstawa i wysokość odszkodowania za szkody własne 



 

 
Warunki ubezpieczenia określają Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia (OWU)               

        

          
          

Autocasco 

AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, a zatem 
warunki umowy będą „decydujące” 



AC pytania i odpowiedzi 

AC standardowo nie obejmuje szkód powstałych: 

•        w pojeździe stanowiącym własność innej osoby niż wymieniona jako 

właściciel w dokumencie ubezpieczenia; 

•        z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa właściciela pojazdu oraz 

wszelkich innych osób upoważnionych do użytkowania pojazdu; 

•        podczas kierowania pojazdem przez ubezpieczonego lub 

upoważnionego kierowcę w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, środków 

odurzających, substancji psychotropowych; 

•        podczas kierowania pojazdem przez ubezpieczonego lub 

upoważnionego kierowcę nie posiadającego uprawnień do kierowania 

ubezpieczonym pojazdem; 

•        w czasie ruchu pojazdem, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu w 

przypadku pojazdów podlegających rejestracji – gdy w chwili zaistnienia 

szkody pojazd nie był zarejestrowany lub nie posiadał ważnego badania 

technicznego; 



AC pytania i odpowiedzi 

•        w okolicznościach innych niż podane w zgłoszeniu szkody; 

•        w wyposażeniu pojazdu nie określonym we wniosku; 

•        wskutek przywłaszczenia pojazdu; 

•        w wyniku bieżącej eksploatacji; 

•        podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa; 

•        wskutek działań wojennych, a także powstałych wskutek użycia 

pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska i 

policji; 

•        w pojazdach nielegalnie wprowadzonych na terytorium Polski; 

•        w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego 

przeznaczeniem, a także zaistniałych wskutek niewłaściwego załadowania i 

przewożenia ładunku lub bagażu; 

w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia ogumienia, chyba że powstały one 

wskutek działania osób trzecich lub powstały jednocześnie z uszkodzeniem 

lub zniszczeniem innych części pojazdu, objętych ochroną ubezpieczeniową 

AC; 

•        w elementach uszkodzonych i nie naprawionych przed zawarciem 

umowy 



AC pytania i odpowiedzi 

•        wskutek kradzieży pojazdu, gdy kierujący wysiadł z pojazdu, 

pozostawiając wewnątrz kluczyki lub sterownik służący do otwarcia lub 

uruchomienia pojazdu bez ich zabezpieczenia z należytą starannością 

przed możliwością  uruchomienia pojazdu przez osobę niepowołaną (nie 

dotyczy kradzieży, która została dokonana z użyciem przemocy); 

•        wskutek kradzieży pojazdu w przypadku nienależytego 

zabezpieczenia kluczyków lub sterowników służących do otwarcia lub 

uruchomienia pojazdu lub dokumentów pojazdu polegającego w 

szczególności na pozostawieniu lub przechowywaniu wyżej wskazanych 

przedmiotów lub dokumentów w miejscu, w którym mają do nich dostęp 

osoby nieupoważnione (nie dotyczy kradzieży, która została dokonana z 

użyciem przemocy); 

•        wskutek kradzieży pojazdu w przypadku nie zabezpieczenia pojazdu 

zgodnie z jego konstrukcją i nie uruchomienia wszystkich urządzeń 

zabezpieczających pojazd przed kradzieżą, określonych we wniosku o 

zawarcie umowy ubezpieczenia (nie dotyczy kradzieży, która została 

dokonana z użyciem przemocy) 



pozostawienie kluczyków w kurtce 

na wieszaku 

  brak 1 egzemplarza a 

wypadek drogowy 

  „plastikowy egzemplarz” 

  kopiowanie kluczyków 

Kluczyki – "wszystkie egzemplarze" 



AC pytania i odpowiedzi 

TU odmówił odszkodowania za kradzież pojazdu dokonaną podczas 

chwilowego zatrzymania pojazdu; uznał bowiem, pozostawienie 

kluczyków w stacyjce jako brak należytego zabezpieczenia pojazdu 

przed kradzieżą, czy postąpił prawidłowo ? 

 NIE, analiza sprawy przez sędziego, 

 

TU odmówił zapłaty odszkodowania za kradzież samochodu, bowiem 

nie zgłoszono szkody w ciągu 24 godzin od kradzieży, czy postąpił 

prawidłowo ? 

 NIE, zakład musi sprawdzić jakie były faktyczne przyczyny 

opóźnienia, kiedy ubezpieczający dowiedział się o kradzieży, czy podjęto 

działania pozwalające na niezwłoczne poszukiwanie skradzionego auta i 

dopiero jeżeli stwierdzi w tym zakresie rażące zaniedbanie po stronie 

ubezpieczającego, może odmówić wypłaty 



 

 

 „kwalifikowana wina” 

  profilaktyka 

  sygn. akt N IACa 347/97,  

Dowód rejestracyjny w schowku 



 

 zmiana sposobu wypłaty 

odszkodowania (wartość pojazdu – 

pozostałości) 

  wynika z OWU, ~ 70% 

wartości 

 

Szkoda całkowita 



Wartość pojazdu  

 

 

Wartość pozostałości  

Szkoda całkowita 



AC pytania i odpowiedzi 

TU odmówił odszkodowania za kradzież pojazdu dokonaną podczas 

chwilowego zatrzymania pojazdu; uznał bowiem, pozostawienie 

kluczyków w stacyjce jako brak należytego zabezpieczenia pojazdu 

przed kradzieżą, czy postąpił prawidłowo ? 

 NIE, analiza sprawy przez sędziego, 

 

TU odmówił zapłaty odszkodowania za kradzież samochodu, bowiem 

nie zgłoszono szkody w ciągu 24 godzin od kradzieży, czy postąpił 

prawidłowo ? 

 NIE, zakład musi sprawdzić jakie były faktyczne przyczyny 

opóźnienia, kiedy ubezpieczający dowiedział się o kradzieży, czy podjęto 

działania pozwalające na niezwłoczne poszukiwanie skradzionego auta i 

dopiero jeżeli stwierdzi w tym zakresie rażące zaniedbanie po stronie 

ubezpieczającego, może odmówić wypłaty 



AC pytania i odpowiedzi 

Należy również badać czy istnieje związek przyczynowy między 

brakiem badań technicznych a powstałą szkodą ? 

 Brak stosownego zapisu w umowie nie upoważnia zakładu 

naprawczego do zatrzymania pojazdu na podstawie art. 461 kodeksu 

cywilnego, tym samym narażając właściciela zakładu naprawczego na 

zarzut uznania za przestępstwo przywłaszczenia, które określone zostało w 

art. 284 kodeksu karnego 



              

           

        

              

        

Szkody komunikacyjne 

Na co zwracać uwagę 



» Szkoda majątkowa – 1000 PLN 
» Roszczenie w zakresie szkody 

osobowej – 150.000 PLN 

Wgniecione drzwi… 



» Cena za oryginał – 1.500 zł 
» Cena używanego na Allegro – 800 zł 
» Przyznane odszkodowanie z OC 

sprawcy – 225 PLN 

Pęknięty reflektor… 



» Odpowiedzialność kółka łowieckiego 
» Odpowiedzialność Skarbu Państwa 
» Realia sądowe  

Dzikie zwierzęta… 



» Odpowiedzialność zarządcy drogi 
» Ustalenie zarządcy drogi 
» Związek przyczynowo-skutkowy 

(przednie koło a tylne koło) 

Dziura w drodze… 



              

           

        

              

        

? 
pytania...  
 
 


