Luty 2004

prawo

16

Rewolucja w likwidacji
szkód komunikacyjnych

Wiêkszoæ serwisów blacharsko-lakierniczych musi wi¹zaæ swoj¹ przysz³oæ z naprawami powypadkowymi finansowanymi przez
zak³ady ubezpieczeñ. Towarzystwa ubezpieczeniowe realizuj¹c politykê minimalizacji wyp³acanych odszkodowañ nie s¹ i nie bêd¹
sprzymierzeñcami wykonawców napraw.
potencjalni klienci serwisów blacharskolakierniczych  nie zdaj¹ sobie najczêciej sprawy ze zmian, jakie zosta³y
wprowadzone od 2004 roku. Mo¿na z ca³¹ pewnoci¹ stwierdziæ, i¿ czêæ negatywnych skutków tej niewiedzy obci¹¿y serwisy wykonuj¹ce naprawy powypadkowe pojazdów mechanicznych.
Dlatego tak wa¿ne jest zapoznanie siê
z nowymi  ju¿ obowi¹zuj¹cymi  regulacjami prawnymi. Pozwoli to na pe³ne
wykorzystanie pojawiaj¹cych siê mo¿liwoci, przy jednoczesnym zabezpieczeniu siê przed ujemnymi skutkami
zmian ustawowych.
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ównowagê pomiêdzy stronami po stêpowania likwidacyjnego osi¹gn¹æ mo¿na tylko poprzez w³aciwe wyedukowanie kadry serwisu zajmuj¹cej
siê procedurami likwidacji szkód komunikacyjnych. Jedynie doskona³a znajomoæ praw i obowi¹zków poszczególnych uczestników postêpowania likwidacyjnego mo¿e prowadziæ do uzyskania odszkodowania w odpowiedniej wysokoci i we w³aciwym terminie.

Co w trawie piszczy?

Od stycznia bie¿¹cego roku obowi¹zuje nowe prawo ubezpieczeniowe.
Wiêkszoæ zagadnieñ zwi¹zanych z zawieraniem umów ubezpieczenia, funkcjonowaniem zak³adów ubezpieczeñ, instytucjami nadzoru i kontroli rynku ubezpieczeniowego czy te¿ likwidacj¹ szkód,
ujêta zosta³a w pakiecie ustaw ubezpieczeniowych 1. W³aciciele pojazdów 

Zgodnie z wczeniejszymi zapowiedziami na ³amach Nowoczesnego Warsztatu zaprezentowany zostanie pod patronatem Fundacji MULTIEXPERT (www.expert.org.pl) cykl
wyk³adów maj¹cych na celu przybli¿enie zagadnieñ zwi¹zanych z procedurami likwidacji szkód komunikacyjnych.

My albo Oni?

Rynek napraw powypadkowych
w Polsce podlega³ na przestrzeni ostatnich lat olbrzymim zmianom. Przekszta³cenia te obejmowa³y zarówno sferê technologiczn¹ przeprowadzanych napraw
jak i metody rozliczania kosztów zwi¹zanych z usuniêciem skutków kolizji
komunikacyjnych. Przed rokiem 1997
modelowym rozwi¹zaniem by³o przeprowadzanie napraw na tzw: umowy bezgotówkowe. Zak³ad wykonuj¹cy naprawê powypadkow¹ rozlicza³ siê bezporednio z zak³adem ubezpieczeñ, a klient
odbiera³ naprawiony pojazd nie interesuj¹c siê finansow¹ stron¹ likwidacji
szkody. Od 1998 roku zak³ady ubezpieczeñ (ZU) zaczê³y konsekwentnie wdra¿aæ plan maj¹cy na celu wyeliminowanie warsztatu jako strony postêpowania
likwidacyjnego. Za³o¿eniem i dalekosiê¿nym celem tych dzia³añ by³o obni¿enie
wielkoci wyp³acanych odszkodowañ.

Przyjêcie takiego sposobu likwidacji
szkód okaza³o siê korzystne dla towarzystw ubezpieczeniowych, które na
partnera do rozmów o wysokoci odszkodowania wybra³y w³aciciela pojazdu  nie posiadaj¹cego najczêciej odpowiedniej wiedzy na temat technologii
naprawy, czy te¿ sposobów okrelania
wysokoci jej kosztów. System wyp³at
odszkodowañ ewoluowa³ w kierunku
ca³kowitego wyeliminowania napraw,
które klient musi udokumentowaæ fakturami za wykonan¹ us³ugê. Spotka³o siê
to z pozytywnym przyjêciem uprawnionych do odszkodowania, którzy dysponuj¹c gotówk¹ mogli odt¹d dowolnie ni¹
rozporz¹dzaæ. Dzi skutkuje to tym, i¿
na rynek legalnie wykonywanych napraw powypadkowych wp³ywa mniej
rodków finansowych ze wzglêdu na:
 zani¿ane przez towarzystwa ubezpieczeniowe kwoty wyp³acanych odszkodowañ (sporz¹dzanie nieprawid³owych
kalkulacji stanowi¹cych podstawê wyp³aty odszkodowania, stosowanie ubytku wartoci czêci zamiennych, obni¿anie kosztów materia³u lakierniczego,
wymuszanie rozliczeñ szkód metod¹
ró¿nicow¹ - szkoda ca³kowita);
 pozostawanie czêci wyp³aconych odszkodowañ w rêkach w³acicieli
pojazdów;
 wprowadzanie przez zak³ady ubezpieczeñ polis ubezpieczeniowych sprzedawanych za ni¿sz¹ sk³adkê, skutkuj¹cych przy wyp³acie obni¿onymi odszkodowaniami;
 przeprowadzanie napraw metodami
cha³upniczymi czy te¿ poza obszarem
legalnych dzia³añ gospodarczych bez
odprowadzania nale¿nych z tego tytu³u
podatków.
Bardzo obszernym tematem jest analiza prawid³owoci i zgodnoci z obowi¹zuj¹cym prawem wyszczególnionych
powy¿ej dzia³añ, podejmowanych przez
zak³ady ubezpieczeñ. Mo¿na wyró¿niæ
wród nich takie, które s¹ podejmowane
w majestacie prawa ale równie¿ takie,

które nie znajduj¹ uzasadnienia prawnego, a co za tym idzie - aprobaty w orzeczeniach s¹dowych.
Trzeba podejmowaæ dzia³ania maj¹ce
na celu modelowe rozwi¹zania metod likwidacji szkód komunikacyjnych poprzez zmiany obowi¹zuj¹cego prawa,
wiadomoci prawnej spo³eczeñstwa
czy te¿ usprawnienie dochodzenia nale¿noci na drodze postêpowania s¹dowego. Jednak¿e dopóki nie zostan¹ podjête odpowiednie kroki (np. dzia³ania legislacyjne lub zwiêkszenie liczby osób
dysponuj¹cych ubezpieczeniami od
czynnoci prawnych), trzeba w istniej¹cych ramach prawnych umieæ doprowadziæ do tego, aby koszty napraw powypadkowych by³y refundowane przez
zak³ady ubezpieczeñ w odpowiedniej
wysokoci. Przy rozwa¿aniu interesuj¹cych nas zagadnieñ nie sposób uciec,
choæby od odrobiny filozofii i koniecznoci zmiany mentalnoci stron postêpowania likwidacyjnego. Nale¿y zdecydowanie zmieniæ postawê ma³o znacz¹cego petenta wobec zak³adu ubezpieczeñ
na rzecz równouprawnionego partnera
w procesie maj¹cym doprowadziæ do
uzyskania rezultatu zadawalaj¹cego obie
strony. Funkcjonowanie zak³adów ubezpieczeñ jest warunkiem koniecznym do
istnienia prawid³owego rynku likwidacji
szkód komunikacyjnych, ale z ca³¹ pewnoci¹ nie jedynym. Dlatego te¿ odpowiedzi¹ na pytanie przedstawione wczeniej powinno byæ stwierdzenie: i My
i Oni  ale na zasadach koniecznego,
partnerskiego wspó³istnienia

Kto jest kim?

Abstrahuj¹c od szczegó³owych rozwa¿añ na temat poszczególnych rodzajów ubezpieczeñ komunikacyjnych nale¿y stwierdziæ, i¿ najczêciej mamy do
czynienia z dwoma podstawowymi stronami postêpowania likwidacyjnego. Po
jednej stronie mamy zobowi¹zanego do
wyp³aty odszkodowania, po drugiej
uprawnionego do jego otrzymania. Serwis wykonuj¹cy naprawê powypadkow¹ nie jest samoistnie ani stron¹ umowy ubezpieczenia, ani te¿ stron¹ w procesie naprawienia szkody. Dopiero poprzez podjêcie dzia³añ polegaj¹cych na
zawarciu umowy pomiêdzy uprawnionym do odszkodowania a serwisem,
zak³ad naprawczy mo¿e staæ siê stron¹
postêpowania likwidacyjnego. W interesie serwisu przeprowadzaj¹cego naprawê le¿y mocne zaanga¿owanie siê
w proces likwidacji szkody. Wprawdzie
skutkuje to miêdzy innymi ponoszeniem
czêci ryzyka zwi¹zanego z uzyskaniem odpowiedniego odszkodowania oraz
okrelonymi kosztami (np. czas powiêcony na dochodzenie nale¿noci), jednak¿e pozytywnych aspektów tego rodzaju dzia³ania jest znacznie wiêcej. Zaliczyæ do nich nale¿y z pewnoci¹:
 zwi¹zanie klienta z serwisem poprzez
zawart¹ umowê;
 wiêksze mo¿liwoci (dziêki odpowiedniej wiedzy i dowiadczeniu) wyegzekwowania nale¿nego odszkodowania;
 uwzglêdnienie wiadczonej pomocy
w szerszym zakresie dzia³añ marketingowych umo¿liwiaj¹cych utrzymanie

i rozwój serwisu;
 pozyskiwanie wiêkszej liczby
klientów;
 stworzenie odpowiednio wykszta³conej kadry oraz infrastruktury umo¿liwiaj¹cej profesjonaln¹ wspó³pracê z zak³adami ubezpieczeñ przy likwidacji szkód.
Zaanga¿owanie w proces likwidacji
szkody zawsze musi stanowiæ wypadkow¹ pomiêdzy stopniem ryzyka a mo¿liwymi korzyciami i nie nale¿y z pewnoci¹ podejmowaæ za klienta wszystkich dzia³añ w ka¿dym przypadku.
Sposoby przekazania praw do nale¿nego odszkodowania s¹ ró¿ne. Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo prawne serwisu
wykonuj¹cego naprawê nale¿y stwierdziæ, i¿ umowa taka powinna byæ zawierana w postaci cesji praw (przyk³ad
wzoru cesji znajdziecie Pañstwo na stronie www.expert.org.pl). Stosowane dotychczas przez warsztaty pe³nomocnictwa podlegaj¹ daleko id¹cym ograniczeniom zarówno w zakresie mo¿liwych do
podjêcia na ich podstawie dzia³añ, jak
i mo¿liwoci wycofania  w ka¿dej chwili  pe³nomocnictwa przez uprawnionego do odszkodowania. Nawet umowa
cesji nie zabezpiecza w pe³ni nale¿noci z tytu³u przeprowadzonej naprawy,
jednak¿e z praktycznego punktu widzenia pozwala na lepsze zabezpieczenie
interesów serwisu wykonuj¹cego naprawy powypadkowe.

wiadomy
praw i obowi¹zków...
Jak w ka¿dej dziedzinie ¿ycia tak
i przy naprawieniu szkody znajomoæ
praw i obowi¹zków stron ma niebagatelne znaczenie. Szczególnie w tej chwili,
gdy wesz³y w ¿ycie nowe ustawy reguluj¹ce ubezpieczenia, podstawow¹
rolê odgrywa umiejêtnoæ pe³nego wykorzystywania zawartych w nich zapisów. Nale¿y szczególn¹ uwagê zwróciæ na rozró¿nienie szkód likwidowanych
z tytu³u dobrowolnego ubezpieczenia
auto-casco (AC) i szkód naprawianych
z tytu³u odpowiedzialnoci cywilnej
(OC). Wiele warsztatów nie przywi¹zuje wystarczaj¹cej wagi do koniecznoci
odpowiedniego podzia³u szkód. Rozró¿nienie pomiêdzy szkod¹ z OC a szkod¹
z AC musi byæ podstawowym czynnikiem determinuj¹cym sposób postêpowania warsztatu. Regulacje prawne
w zakresie odpowiedzialnoci cywilnej
zawarte s¹ w kodeksie cywilnym i ustawie o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, natomiast g³ówne zapisy dotycz¹ce praw i obowi¹zków stron w postêpowaniu likwidacyjnym szkód z AC
zapisane s¹ w ogólnych warunkach
ubezpieczeñ (OWU).
Ze wzglêdu na ró¿ne podstawy prawne likwidacji szkód obu wymienionych
powy¿ej rodzajów inne s¹ mo¿liwoci
oraz sposób i zakres dochodzenia roszczeñ odszkodowawczych od zak³adu
ubezpieczeñ. Jedn¹ z najwa¿niejszych
spraw jest zachowywanie na³o¿onych
na poszczególnych uczestników postêpowania terminów podejmowania odpowiednich dzia³añ.
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Terminowoæ dzia³añ
stron postêpowania
likwidacyjnego
Ubezpieczenia OC

W przypadku likwidacji szkód z tytu³u odpowiedzialnoci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych terminy
zwi¹zane z wyp³at¹ odszkodowania zapisane zosta³y w artykule 14 ustawy
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych.
Ustawodawca nak³ada na zak³ady ubezpieczeñ obowi¹zek wyp³aty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia z³o¿enia zawiadomienia o szkodzie. Je¿eli
w powy¿szym terminie zak³ad ubezpieczeñ nie wyp³aca odszkodowania, wówczas powinien zawiadomiæ uprawnionego o przyczynach niemo¿noci zaspokojenia roszczeñ w ca³oci lub czêci,
wyp³aciæ bezsporn¹ czêæ odszkodowania jak równie¿ poinformowaæ o przypuszczalnym terminie zajêcia ostatecznego stanowiska. W razie braku mo¿liwoci ustalenia odpowiedzialnoci zak³adu ubezpieczeñ lub wysokoci odszkodowania w ci¹gu trzydziestu dni od
zawiadomienia o szkodzie, odszkodowanie powinno zostaæ wyp³acone w ci¹gu
14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale¿ytej starannoci by³o mo¿liwe ustalenie powy¿szych okolicznoci.
Ostatecznym terminem zamkniêcia procesu likwidacji szkody jest 90 dzieñ po
z³o¿eniu zawiadomienia o szkodzie. Powy¿szy  dziewiêædziesiêciodniowy termin mo¿e byæ przed³u¿ony jedynie
w przypadku, gdy ustalenie odpowiedzialnoci zak³adu ubezpieczeñ lub wysokoci odszkodowania zale¿y od tocz¹cego siê postêpowania karnego lub
cywilnego.

Ubezpieczenia
dobrowolne AC

Terminy, jakie powinny byæ zachowane przy podejmowaniu okrelonych dzia³añ w przypadku polis auto-casco zapisane s¹ w ogólnych warunkach ubezpieczeñ. Oczywicie zapisy OWU nie
mog¹ staæ w sprzecznoci z obowi¹zuj¹cym w Polsce prawem. Szczególne
znaczenie dla terminu wyp³aty odszkodowania w przypadku ubezpieczenia dobrowolnego bêdzie mia³ (zmieniony od
stycznia br.) art. 817 Kodeksu Cywilnego. Przepis ten nak³ada na zak³ad ubezpieczeñ (w przypadku braku innych postanowieñ umownych) obowi¹zek wyp³aty odszkodowania w terminie 30 dni
od dnia zg³oszenia szkody. Opónienie
spe³nienia wiadczenia poza trzydziestodniowy termin jest mo¿liwe tylko
w razie niemo¿noci ustalenia wysokoci odszkodowania lub odpowiedzialnoci zak³adu ubezpieczeñ. W trzydziestym dniu po zg³oszeniu szkody zak³ad
ubezpieczeñ powinien wyp³aciæ bezsporn¹ czêæ odszkodowania. Pozosta³¹ czeæ nale¿nego wiadczenia ZU powinien spe³niæ w ci¹gu 14 dni od dnia,
w którym przy zachowaniu nale¿ytej starannoci wyjanienie tych okolicznoci
by³o mo¿liwe. Terminy powy¿sze nale¿y równie¿ odnieæ do sytuacji, w której zak³ad ubezpieczeñ odmawia wyp³aty odszkodowania. Ka¿dy zak³ad ubezpieczeñ stosuje w ramach obowi¹zuj¹cego prawa w³asne rozwi¹zania dotycz¹ce terminów zg³oszenia szkody oraz
wyp³aty odszkodowania. Dla serwisu
wykonuj¹cego naprawy powypadkowe
posiadanie wzorów OWU ró¿nych zak³adów ubezpieczeñ ma wiêc niebagatelne znaczenie. W przypadku, gdy w³aciciel pojazdu trafia do warsztatu przed
wizyt¹ w towarzystwie ubezpieczeniowym, nale¿y sprawdziæ, czy ju¿ nie nast¹pi³o przekroczenie dopuszczalnego
terminu zg³oszenia szkody. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ zg³oszenie szkody w ka¿dym
przypadku powinno nast¹piæ niezw³ocznie, a ostateczny termin mo¿e zostaæ

prawo
ustalony w OWU na przyk³ad na bardzo
krótki okres 48 godzin od zaistnienia zdarzenia. Najczêciej stosowanymi terminami s¹ jednak terminy 3 lub 7 dniowe.
Sprawdzenie rodzaju polisy, jak¹
dysponuje zleceniodawca naprawy,
le¿y w interesie serwisu ze wzglêdu
na to, ¿e niedochowanie terminu zg³oszenia szkody jest jedn¹ z czêstych
przyczyn odmowy wyp³aty odszkodowania. Serwis w takim wypadku mo¿e
mieæ do czynienia z rozpoczêt¹ lub ukoñczon¹ ju¿ napraw¹ pojazdu, któr¹ klient
pomimo posiadanej polisy bêdzie musia³
sfinansowaæ z w³asnej kieszeni.

Tab. 1. Strony postêpowania likwidacyjnego.

Tab. 2. Podstawy prawne likwidacji szkód.

Wiêcej jawnoci

Jednym ze zdecydowanie prokonsumenckich zapisów nowego prawa ubezpieczeniowego jest na³o¿ony na zak³ady ubezpieczeñ obowi¹zek przekazania
uprawnionemu do odszkodowania informacji, jakie dokumenty s¹ potrzebne do
ustalenia odszkodowania. W ustawie
o dzia³alnoci ubezpieczeniowej zosta³
zakrelony krótki - 7 dniowy termin dokonania przez zak³ad ubezpieczeñ takiej
czynnoci. Nale¿y mieæ nadziejê, i¿ zapis ten zdecydowanie ukróci praktyki
zak³adów ubezpieczeñ polegaj¹ce na
przed³u¿aniu terminu wyp³aty odszkodowañ ze wzglêdu na coraz to nowe informacje i dokumenty, jakie potrzebne s¹ 
wed³ug zak³adu ubezpieczeñ  do wyp³aty odszkodowania. Nowe prawo
w sposób zdecydowany wprowadza
prawo wgl¹du do akt ubezpieczeniowych. Artyku³ 16 ustawy o dzia³alnoci
ubezpieczeniowej stanowi, i¿ zak³ad
ubezpieczeñ ma obowi¹zek udostêpniæ
informacje i dokumenty, które mia³y
wp³yw na ustalenie wysokoci odszkodowania oraz odpowiedzialnoci zak³adu ubezpieczeñ. W przypadku likwidacji szkody z tytu³u ubezpieczenia obowi¹zkowego poszkodowany lub uprawniony ma mo¿liwoæ ¿¹dania potwierdzenia przez zak³ad ubezpieczeñ sporz¹dzonych kopii dokumentów. Koszty
zwi¹zane z wykonaniem opisów obci¹¿aj¹ osobê ¿¹daj¹c¹ informacji. Ustawodawca zagwarantowa³ ponadto, i¿
sposób udostêpnienia akt szkodowych
nie mo¿e wi¹zaæ siê z nadmiernymi
utrudnieniami.

Tab. 3. Wgl¹d do akt szkodowych.

Idziemy na wojnê?

Zaprezentowany Pañstwu w Nowoczesnym Warsztacie cykl wyk³adów
z ca³¹ pewnoci¹ nie powinien doprowadziæ do sytuacji, w której ka¿da szkoda koñczy siê konfliktem pomiêdzy
uprawnionym do odszkodowania a zobowi¹zanym do jego wyp³acenia. Nale¿y wszelkimi mo¿liwymi sposobami
d¹¿yæ do ugodowego za³atwienia ewentualnych sporów. W nastêpnych odcinkach przedstawimy sposoby rozwi¹zywania najczêciej pojawiaj¹cych siê problemów zwi¹zanych z likwidacj¹ szkód.
Zani¿one odszkodowania, b³êdne kalkulacje kosztów naprawy, szkody ca³kowite, odmowy wyp³aty odszkodowañ 
to chleb codzienny serwisów blacharsko-lakierniczych. Dysponuj¹c odpowiedni¹ wiedz¹ mo¿na unikn¹æ przynajmniej czêci pu³apek czyhaj¹cych
na czytelników Nowoczesnego
Warsztatu
Przypominamy, ¿e Fundacja MultiExpert prowadzi pod patronatem Nowoczesnego Warsztatu kursy z tematyki objêtej tym cyklem wyk³adów (likwidacja szkód)  wiêcej informacji na 1
str. Nowoczesnego Warsztatu
Rafa³ Pogorzelski

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o dzia³alnoci
ubezpieczeniowej; ustawa z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; ustawa
z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych; ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o porednictwie ubezpieczeniowym; wszystkie powy¿sze
akty prawne opublikowane zosta³y w Dz. U. Numer 124 z 16 lipca 2003 roku
1

Tab. 4. Terminy dzia³añ likwidacyjnych przy AC i OC.

