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Informacja w sprawie roszczenia z ubezpieczenia OC, przysługującego 

poszkodowanym, z tytułu ubytku wartości rynkowej pojazdu 

 

Możliwość zgłoszenia roszczenia dotyczy wyłącznie właścicieli pojazdów serwisowanych, utrzymywanych 

w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń i wcześniejszych napraw nadwozia. 

Roszczenie jest zasadne w przypadku pojazdu, który – po pierwszym od początku eksploatacji zdarzeniu 

o charakterze kolizyjnym – naprawiony został zgodnie z technologią producenta (przy zastosowaniu 

oryginalnych części zamiennych) oraz po spełnieniu łącznie poniższych warunków: 

 

dla samochodów osobowych: 

 szkoda miała miejsce w okresie nie dłuższym niż 72 miesięcy od daty pierwszej rejestracji 

 szkoda dotyczyła uszkodzenia metalowych, lakierowanych elementów pojazdu 

dla motocykli: 

 szkoda miała miejsce w okresie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty pierwszej rejestracji 

 szkoda dotyczyła uszkodzeń powodujących konieczność wymiany lub prostowania ramy nośnej, 

naprawy elementów oblachowania, zbiornika paliwa lub lakierowanych osłon 

dla samochodów ciężarowych do 3,5 t: 

 szkoda miała miejsce w okresie nie dłuższym niż 48 miesięcy od daty pierwszej rejestracji 

 szkoda dotyczyła uszkodzeń lakierowanych, metalowych elementów nadwozia samonośnego, a dla 

samochodów z ramą – uszkodzenia nadwozia, ramy lub zabudowy ładunkowej 

dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t: 

 szkoda miała miejsce w okresie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty pierwszej rejestracji 

 wyłącznie w przypadku koniecznej wymiany lub naprawy ramy albo naprawy lub wymiany elementów 

nieodejmowalnych kabiny kierowcy lub zabudowy ładunkowej 

 

Informujemy, że minimalną wyliczoną wartość ubytku dla wszystkich typów pojazdów określa się na kwotę 

200 złotych, niższe wyliczone wartości należy traktować na równi z jego brakiem. 
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