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Pojęcie szkody całkowitej jest dosyć szeroko rozumianym pojęciem. W tym
poradniku postaramy się przybliżyć to zagadnienie. Szczególnie pod względem
tego, dla kogo jest ona bardziej opłacalna. Czy dla Ubezpieczyciela, czy dla
użytkownika? Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

1. DEFINICJA SZKODY CAŁKOWITEJ

Nie ma w literaturze jednoznacznie określonej definicji szkody całkowitej. Nazwa

pochodzi z terminologii ubezpieczeniowej, używa się jej głównie podczas naprawy

szkody z ubezpieczenia OC oraz AC. Szkoda całkowita odnosi się do opłacalności

naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeśli więc ubezpieczycielowi nie opłaca się

naprawa uszkodzonego pojazdu, to decyduje się na ogłoszenie szkody całkowitej.

Komisja Nadzoru Finansowego opracowała dokument (Wytyczne dotyczące

likwidacji szkód), w którym szkoda całkowita opisywana jest jako „uszkodzenie

pojazdu w takim zakresie, że wartość przewidywanych kosztów naprawy,

określanych na zasadach wskazanych w Wytycznych, przekracza wartość rynkową

pojazdu sprzed powstania szkody.”

Reasumując to, szkoda całkowita w OC występuje wówczas, gdy pojazd został tak

bardzo zniszczony, iż nie nadaje się do naprawy albo koszt jego naprawy

przekroczyłyby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody.

Za podstawę prawną orzeczenia szkody całkowitej można uznać przepisy kodeksu

cywilnego (art. 363 § 1 k.c.). Stanowią one, że „Naprawienie szkody powinno

nastąpić, według wyboru poszkodowanego bądź przez przywrócenie stanu

poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże, gdyby

przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla

zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego

ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.”
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2. ORZEKANIE SZKODY CAŁKOWITEJ PRZEZ
UBEZPIECZYCIELA W UBEZPIECZENIU OC ORAZ AC

W przepisach próżno szukać konkretnych przypadków związanych z likwidacją

szkody całkowitej. Dlatego też jest wiele interpretacji szkody całkowitej. W sytuacjach

spornych z ubezpieczycielami przychodzą nam z reguły na pomoc orzeczenia

sądów. W tychże wyrokach pojawiają się bardzo często twierdzenia, że szkoda

całkowita może być orzeczona wtedy, gdy wartość uszkodzonego pojazdu jest niższa

niż koszty jego naprawy. Jeśli mamy wątpliwość co do orzeczenia szkody całkowitej,

zwróćmy się do ubezpieczyciela z wnioskiem o szczegółową wycenę kosztów

naprawy. Zgonie z rekomendacją KNF, w przypadku orzeczenia szkody całkowitej,

poszkodowany powinien otrzymać kalkulację kosztów naprawy oraz informację o

wycenie pojazdu zarówno przed wystąpieniem szkody jak i po szkodzie. W

przypadku gdy uznamy, że szkoda została źle wyliczona i się z nią nie zgadzamy, to

możemy wystąpić z odwołaniem.

Inaczej sprawa będzie wyglądała w orzeczeniu szkody całkowitej z ubezpieczenia

AC. Jest ona bardziej rozbudowana (więcej wariantów) i znajduje się ona w OWU

wybranego towarzystwa. Zwykle szkodę całkowitą w AC orzeka się wtedy, gdy koszt

naprawy jest wyższy niż 70% wartości rynkowej auta w stanie nieuszkodzonym, w

dniu powstania szkody lub w dniu ustalenia odszkodowania. Do wyliczenia szkody

stosuje się specjalne systemy eksperckie, które nie uwzględniają amortyzacji części

czy zużycia eksploatacyjnego (np. ogumienie).

3. CO ZROBIĆ Z POJAZDEM, W KTÓRYM WYSTĄPIŁA
SZKODA CAŁKOWITA

Jeśli zostanie orzeczona szkoda całkowita to nie oznacza to sytuacji, w której pojazd

nadaje się tylko na złom. Pojazd taki możemy oczywiście oddać do kasacji, możemy

go naprawić lub sprzedać na części. Dzieje się tak dlatego, iż zgodnie z prawem,

wrak jest naszą własnością. W skrajnych przypadkach możemy zgłosić się do
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ubezpieczyciela z zapytaniem czy nie chcą odkupić od nas pozostałości po

pojeździe. Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej

„czynnościami ubezpieczeniowymi są przejmowanie i zbywanie przedmiotów lub

praw nabytych przez zakład ubezpieczeń w związku z wykonywaniem umowy

ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej”.

Jeśli jednak wycena wraku jest zawyżona, to właściciel pojazdu powinien mieć

podstawy do tego, aby zakwestionować wartość wraku ustaloną przez zakład

ubezpieczeń. W takim przypadku możemy zamieścić ogłoszenie o sprzedaży

pojazdu po cenie jaką ustalił ubezpieczyciel. Jeśli nie uda nam się go sprzedać,

zgłaszamy się do ubezpieczyciela, aby pomógł nam sprzedać pojazd w takiej cenie

jaką sam ubezpieczyciel ustalił. Jeśli i w tym przypadku nam się nie uda, to możemy

sprzedać pojazd po niższej cenie i wystąpić do ubezpieczyciela o pokrycie różnicy w

cenie, którą nam wyliczył, a cenie, za którą faktycznie pojazd sprzedaliśmy. Możemy

tutaj przytoczyć art. 6 kc, który mówi o tym, iż „ciężar udowodnienia faktu spoczywa

na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”. Tak, więc jeśli przedstawimy

takie dowody, jak np. przytoczone wyżej ogłoszenie, na które właściciel auta nie

otrzymał żadnej oferty kupna lub otrzymał, ale po cenie niższej niż ustalona przez

zakład ubezpieczeń, to możemy wystąpić do ubezpieczyciela z roszczeniem pokrycia

różnicy w cenie. Dużo trudniej będzie nam w przypadku szkody całkowitej dotyczącej

polisy AC, gdyż w takich przypadkach możemy powoływać się tylko na zapisy

przedstawione w OWU. Jeśli nie będą nam sprzyjały to ciężko będzie o zwrot

pieniędzy.

Pamiętajmy, że jako klienci mamy możliwość i prawo dostępu do dokumentów w

postępowaniu likwidacji szkody na każdym z jego etapów. Jeśli z czymś się nie

zgadzamy (np. oszacowaniem wartości pojazdu), złóżmy odwołanie do

ubezpieczyciela.

Do odwołania musimy załączyć jak najwięcej dowodów potwierdzających naszą

rację, np. wyższą wycenę auta przed szkodą (sporządzoną przez rzeczoznawcę).

Ubezpieczyciel ma obowiązek odpowiedzieć na nasze odwołanie w formie pisemnej.
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4. NAJCZĘSTRZE PROBLEMY ZWIĄZANE ZE SZKODĄ
CAŁKOWITĄ

W przypadku, gdy konstrukcja auta nie została uszkodzona, a ubezpieczyciel mimo

wszystko ogłosił szkodę całkowitą, może to być dla nas krzywdzące. Co roku

Rzecznik Finansowy rozpatruje wiele skarg związanych z likwidacją szkód

całkowitych. Głównie skargi dotyczą zasadności orzeczenia szkody całkowitej oraz

sposobu wyliczenia wartości pojazdu przed szkodą oraz wraku po szkodzie.

Właściciele pojazdów skarżą się również na problemy związane z przejęciem

pozostałości uszkodzonego auta przez zakład ubezpieczeń.

Ubezpieczyciel ogłaszając szkodę całkowitą stawia siebie jakby w lepszej pozycji.

Jest to sposób na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych np. z rozliczeniem z

warsztatem samochodowym, sporządzeniem kosztorysu przy wypłacie gotówkowej

oraz związanych z tym ewentualnych sporów. Dlatego też ubezpieczyciele bardzo

szybko sięgają po orzeczenie szkody całkowitej. Niestety bardzo często

ubezpieczyciele praktykują zaniżenie wartości pojazdu przed szkodą, a zarazem

zawyżają wartość wraku po szkodzie.

5. NAPRAWA POJAZDU NA WŁASNĄ RĘKĘ PRZY
SZKODZIE CAŁKOWITEJ

Aktualne przepisy prawa nie zabraniają nam naprawy naszego pojazdy po

orzeczeniu szkody całkowitej. Musimy przy tym pamiętać, że gdy uszkodzeniu uległy

zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, to nasz pojazd

będzie musiał przejść dodatkowe badanie techniczne (powypadkowe). Aktualnie

jednak są prowadzone prace nad opracowaniem przepisów zakazujących naprawy

pojazdów po orzeczeniu szkody całkowitej.

Oczywiście przysługuje nam prawo do auta zastępczego, jeśli jesteśmy w stanie

uzasadnić, iż samochód jest nam niezbędny do normalnego życia. To, że przysługuje

nam pojazd zastępczy nie budzi kontrowersji takich jak czas, na który taki pojazd
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nam przysługuje. Z pomocą przychodzi nam uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22

listopada 2013 r. Zgodnie z jej zapisami „ubezpieczony może korzystać z pojazdu

zastępczego przez cały okres od dnia utraty samochodu do momentu, w którym

będzie mógł nabyć nowy pojazd”. Możemy złożyć też wniosek o przedłużenie terminu

zwrotu pojazdu zastępczego, jeżeli uzasadnimy, że nie jesteśmy aktualnie w stanie

kupić nowego pojazdu. Oczywiście bądźmy gotowi na to, że ubezpieczyciel będzie

kwestionował taką zasadność na każdym możliwym kroku.


