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Zastanawialiście się kiedyś nad ubezpieczeniem, które pokryje szkody
zaistniałe w wyniku naszego roztargnienia? Albo czy istnieje ubezpieczenie
pokrywające szkodę w przypadku kradzieży naszego pojazdu? Otóż z pomocą
przychodzi nam ubezpieczenie Autocasco – w skrócie i ogólnie znane jako
Ubezpieczenie AC. W tym poradniku zajmiemy się właśnie tym
ubezpieczeniem.

1. DEFINICJA UBEZPIECZENIA AC

Jest to jedno z najczęściej wykupowanych ubezpieczeń dobrowolnych. Mianowicie,

dzięki takiej polisie otrzymujemy ochronę pojazdu wraz z jego wyposażeniem przed

różnymi zdarzeniami losowymi (np. stłuczka, wypadek, kolizja, a po wykupieni

dodatkowych opcji nawet w zakresie jest dodatkowe wyposażenie samochodu).

Wykupując taką polisę możemy liczyć na uzyskanie odszkodowania nie tylko w

przypadku małych uszkodzeń, ale również w przypadku kradzieży czy nawet szkody

całkowitej (to taka szkoda, gdy wartość jej przekracza 70% wartości pojazdu).

Umowę ubezpieczenia AC zawiera się na okres 1 roku kalendarzowego. Warto

pamiętać, że ubezpieczenia dobrowolne nie przedłużają się automatycznie i nie

przechodzą na nowego właściciela przy sprzedaży pojazdu, tak samo jest w

przypadku ubezpieczenia AC.

2. ZAKRES UBEZPIECZENIA AC

Zakres odpowiedzialności ubezpieczycieli jest dosyć szeroki. Oczywiście jeśli szkoda

nastąpi z winy innego kierowcy to nie będziemy o odszkodowanie ubiegać się z

naszej polisy AC (chociaż jest to możliwe), a z polisy OC sprawcy. Ważne jest

również to aby pojazd nie był zbyt stary. Często ubezpieczyciele nie ubezpieczają w

wariancie AC pojazdów starszych niż 10-letnich. Wyjątek stanowi kontynuacja polisy

u danego ubezpieczyciela. Wtedy niejako w ramach „prezentu” lojalnościowego

mamy taką możliwość. Główną przyczyną odmowy ubezpieczenia starszych

pojazdów jest ich stopień eksploatacji. Sam limit wiekowy jest jednak kwestią



3

© copyright FUNDACJA IAR 2010-2022
ZASTRZEŻENIE PRAWNE: Materiał do użytku wyłącznie w ramach zadań realizowanych przez Fundację Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w
Gdyni. Żadna jego część nie może być powielana, kopiowana, wykorzystywana w całości lub w części do innych celów, a także zbywana lub udostępniana
w jakiejkolwiek formie osobom trzecim bez zgody Fundacji IAR.

umowną i wygląda inaczej w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Można go

również negocjować indywidualnie.

Wielu kierowców zastanawia się nad wykupieniem AC, gdyż jest ono kosztowne i

często stanowi kilkakrotność stawki samego OC. Pamiętajmy, że to właśnie polisa

AC chroni właśnie przed nagłymi nieprzewidzianymi zdarzeniami. Wiadomo, że

każdy samochód złodziej jest w stanie ukraść, szczególnie mając w ręku nowinki

techniczne dostępne na rynku. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć sił natury takich jak

burze, opady gradu czy lawiny, a wiadomo, że takie zdarzenia mogą bardzo mocno

dać się we znaki i uszkodzić nasz pojazd.

Szczególnie przydatna polisa AC będzie przy ubezpieczeniu pojazdów nowych i

drogich. Bo takie ubezpieczenie może zapewnić nam naprawę lub świadczenie

pokrywając koszt nowego pojazdu, którego nie bylibyśmy w stanie od tak kupić czy

naprawić.

Do głównych składowych ubezpieczenia AC będą należeć:

1. PODSTAWOWA UMOWA AC – zakres może kształtować się w dobrowolnych

wariantach, aby jak najlepiej dopasować go do swoich potrzeb. Jest droższy

od Minicasco, ale tańszy od najszerszej wersji tzw. All Risk Casco.

2. MINICASCO - jest to najtańszy wariant AC i jest bardzo często oferowany jako

gratis przy zakupie OC. Przeważnie obejmuje ono tylko jedno zdarzenie czyli

np. kradzież lub akt wandalizmu.

3. AC ALL RISKS – jest to najszerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Ponieważ Towarzystwo Ubezpieczeniowe odpowiada za wszystkie zdarzenia,

które nie są wyszczególnione w umowie w sekcji z wyłączeniami

odpowiedzialności.

4. SUMA UBEZPIECZENIA – im wyższa suma ubezpieczenia tym większa suma

odszkodowania (szczególnie w przypadku szkody całkowitej). Ubezpieczyciele

korzystają ze specjalnych programów w celu wyliczenia wartości pojazdu.

Możemy za dodatkową opłatą wykupić wariant stałej sumy ubezpieczenia (nie

zmienia się wraz z trwaniem ochrony) oraz wariant braku konsumpcji sumy
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ubezpieczeniowej po szkodzie (suma nie ulega pomniejszeniu po wypłaceniu

odszkodowania).

5. WARIANTY NAPRAWY POJAZDU
Samochody nowe najlepiej ubezpieczyć w wariancie ASO czuli naprawa w

serwisie. Pojazdy starsze najlepiej w wariancie kosztorysowym czyli

naprawiane na podstawie wystawionego kosztorysu. Można również wybrać

czy rozliczamy się bezgotówkowo (ubezpieczyciel rozlicza się bezpośrednio z

warsztatem) lub dostać gotówkę na naprawę pojazdu.

6. CZĘŚCI
Tutaj do wyboru mamy części oryginalne (głównie proponowane dla

samochodów nowych, nie starszych niż 5 lat) czyli części zamienne tej samej

jakości co komponenty stosowane do montażu pojazdu oraz zamienniki czyli

porównywalnej jakości jak oryginalne komponenty. Ubezpieczyciele stosują

również zapis o amortyzacji części czyli im starszy pojazd tym mniejsza kwota

za daną część. Oczywiście ten wariant można również wykupić poprzez

zniesienie amortyzacji części ale składka nasza będzie wtedy droższa.

7. UDZIAŁY WŁASNE
Ten zapis w ubezpieczeniu mówi o pomniejszaniu odszkodowania (kwotowo

lub procentowo). Im wyższy udział własny tym mniej zapłacimy za polisę ale

również mniej dostaniemy odszkodowania. Możemy wykupić wariant

wykupienia udziału własnego (jest droższy) ale ubezpieczyciel pokryje szkodę

w całości.

3. CENA UBEZPIECZENIA AC

Cena ubezpieczenia AC zależy od wielu czynników, przede wszystkim możemy

wyróżnić kilka determinantów wpływających na cenę polisy, są to:

 Zakres ubezpieczenia – są to wszystkie powyżej wymienione warianty i

zakresu, czyli wykupienie udziałów własnych, amortyzacja kosztów, wariant

naprawy, rozszerzenie assistance, itp,
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 Dane osoby – to też ma wielkie znaczenie, gdyż pod uwagę brany jest wiek

kierowcy (często stosowana jest zwyżka, jeśli kierowca jest poniżej 25 roku

życia), zniżki, miejsce ubezpieczenia, itp.

 Samochód – przede wszystkim rocznik, przebieg, ilość zabezpieczeń,

parkowanie nocą.

Pamiętajmy aby polisa AC zapewniała nam możliwie szeroki zakres ochrony

ubezpieczeniowej przy zachowaniu korzystnej ceny. Tanie AC przeważnie jest

bardzo ubogie, zatem zainwestowanie większej kwoty pozwoli spełnić nasze

oczekiwania pod względem ochrony ubezpieczeniowej. .

4. JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ Z POLISY AC

Na wstępie po szkodzie musimy zminimalizować szkody, o ile jesteśmy w stanie ro

zrobić. Oznacza to, że z uwzględnieniem naszego bezpieczeństwa musimy

ograniczyć rozprzestrzenianie się szkody. Pamiętajmy tez o odpowiedniej

dokumentacji aby Ubezpieczyciel nie miał żadnych wątpliwości co do naszego

zgłoszenia.

Równie szybko jak minimalizowanie szkody musimy działać ze zgłoszeniem szkody

ubezpieczycielowi. Jeśli odwlekamy zbyt długo w czasie zgłoszenie, to niestety może

to zostać obrócone na naszą niekorzyść i może zostać wykorzystane jako argument

świadczący o złej woli.

Nie każde autocasco obejmuje swoim zakresem terytorialnym tereny poza RP.

Dlatego przed wycieczką zagraniczną upewnijmy się, że autocasco obowiązuje poza

Polską. Koniecznie sprawdź również, które kraje są wyłączone z ochrony

ubezpieczeniowej. Najczęściej dotyczy to Rosji, Ukrainy, Mołdawii, Albanii i Białorusi.

Jeśli natomiast do zdarzenia ubezpieczeniowego dojdzie poza granicami RP to w

pierwszej kolejności musimy skontaktować się z infolinią naszego ubezpieczyciela.

Lepiej nie działajmy na własną rękę, gdyż później ubezpieczyciel może odstąpić lub

obniżyć wypłatę odszkodowania. Droższe assistance pozwala na holowanie pojazdu

bez limitu kilometrów nawet za granicą, więc warto zastanowić się nad taką opcją w

przypadku, gdy dużo podróżujemy poza granice RP.
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Pamiętajmy, że zgłoszenia szkody najlepiej dokonywać zawsze po uprzednim

połączeniu się z infolinią. Oczywiście nie zapominając o bezpiecznym niwelowaniu

rozmiarów szkody.

5. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
UBEPZIECZYCIELA

W przypadku wyłączeń odpowiedzialności znowu z pomocą przychodzi nam OWU. A

więc aby dowiedzieć się w jakich przypadkach nie będzie należało nam się

odszkodowanie z polisy AC zaglądamy do OWU do sekcji wyłączeń

odpowiedzialności. Do najczęściej powtarzających się wyłączeń o ubezpieczycieli

należą m.in.:

 brak ważnych badań technicznych dla samochodu,

 prowadzenie pojazdu przez osobę bez stosownych uprawnień lub będącą pod

wpływem alkoholu czy innych substancji odurzających

 kradzież lub uszkodzenie będące skutkiem rażącego niedbalstwa (np.

pozostawienie kluczyków w stacyjce),

 brak właściwego zabezpieczenia samochodu, pomimo deklaracji kierwcy

przed podpisaniem umowy ubezpieczenia

 celowe działanie kierowcy w celu pozyskania odszkodowania.


