ZASADY WYNAJMU POJAZDU ZASTĘPCZEGO W RAMACH
OBOWIĄZKOWEGO
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW
MECHANICZNYCH
Zasadność roszczenia pokrycia kosztów wynajmu pojazdu zastępczego:
Z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych roszczenie poszkodowanego o wypłatę odszkodowania jest
uzasadnione, gdy z całokształtu okoliczności wynika, ze poszkodowany
jednocześnie:
nie mógł korzystać ze swojego pojazdu, w takim samym zakresie, w jakim
korzystałby z niego, gdyby mu szkody nie wyrządzono,
poniósł wydatki, które były niezbędne i konieczne do korzystania z innego
pojazdu w takim samym zakresie, w jakim korzystałyby z pojazdu, który uległ
uszkodzeniu,
jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nie mógł
zaspokoić swoich potrzeb konsumpcyjnych i życiowych w inny sposób
(np.: poprzez korzystanie z ogólnodostępnych środków transportu).

Uzasadnione roszczenie poszkodowanego o pokrycie kosztów wynajmu
pojazdu zastępczego może wystąpić w następujących przypadkach:
1. Poszkodowanym jest osoba, której pojazd jest niezbędny do prowadzenia
działalności gospodarczej.
2.Jezeli poszkodowany jest osobą, której pojazd jest niezbędny do wykonywania
działalności zawodowej (np. adwokat, architekt), udokumentowaniu podlega również
fakt oraz sposób wykonywania zawodu uzasadniający konieczność częstego
przemieszczania sie dla skutecznego, niezakłóconego wykonywania działalności
zawodowej.
3. Poszkodowany jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej.
Poszkodowany powinien udowodnić sposób, w jaki dotychczas korzystał z pojazdu,
intensywność używania tego pojazdu, długość dokonywanych przejazdów, w jakim
celu dokonywał przejazdów.
Zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego przysługuje, gdy w sprawie występują
udokumentowane przez poszkodowanego okoliczności wskazujące, ze pojazd był
konieczny do wykonywania dojazdów do pracy, albo konieczność korzystania z
pojazdu miała charakter osobisty lub rodzinny (np. konieczność dowozu
niepełnosprawnego członka rodziny do lekarza lub na rehabilitację), lub wynikała z
okoliczności zewnętrznych (np. ze względu na miejsce zamieszkania
poszkodowanego brak jest połączenia środkami komunikacji publicznej
pomiędzy miejscem pracy a zamieszkania lub występują w tym zakresie inne istotne
utrudnienia, wykluczające zaspokojenie uzasadnionych potrzeb poszkodowanego w
bardziej ekonomiczny sposób).

Udokumentowanie przez poszkodowanego okoliczności dotyczących korzystania
z pojazdu nie może wiążąc sie z wykraczającymi ponad uzasadniona potrzebę
utrudnieniami dla poszkodowanego i następuje np. w drodze oświadczenia.

4. Katalog stanów faktycznych uzasadniających konieczność wynajęcia pojazdu
zastępczego jest otwarty i w każdym przypadku podlega indywidualnej ocenie.
Weryfikacja wysokości kosztów wynajmu pojazdu zastępczego
Wynajęty pojazd powinien być zbliżonej (nie wyższej) klasy, co pojazd
uszkodzony.
Koszt doby wynajmu nie powinien odbiegać od cen występujących na
lokalnym rynku, nie więcej jednak, niż ceny stosowane w renomowanych,
ogólnopolskich wypożyczalniach należących do wiodących sieci.
Jeżeli w miejscu zamieszkania poszkodowanego żadna z wypożyczalni
pojazdów nie będzie mogła zaoferować wynajęcia pojazdu zbliżonego
parametrami do pojazdu uszkodzonego, wówczas zostaną uznane koszty
wynajęcia pojazdu wyższej kategorii, z zastrzeżeniem, że koszt wynajmu
pojazdu zastępczego nie może przekroczyć cen renomowanych,
ogólnopolskich wypożyczalni należących do wiodących sieci, mających
zastosowanie do wynajmu pojazdu tej samej klasy, co uszkodzony pojazd.
Fakt wykorzystywania pojazdu zastępczego w miejsce pojazdu
uszkodzonego, powinien być neutralny dla majątku poszkodowanego.
Poszkodowany nie powinien zostać wzbogacony, ani tez nie powinien doznać
uszczerbku, wskutek tego, że w miejsce pojazdu uszkodzonego używa
pojazdu zastępczego. Dlatego też ubezpieczyciel nie odpowiada za koszty,
które poszkodowany poniósłby również wtedy, gdyby korzystał z pojazdu
uszkodzonego (np. koszty paliwa, opłaty parkingowe).

