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Analiza likwidacji szkody komunikacyjnej
powstałej wskutek dewastacji w pojeździe
marki Volkswagen CC
Łukasz Sienkiewicz, Jarosław Chodór, Łukasz Bohdal
W artykule przeprowadzono analizę szkody polegającej na dewastacji
samochodu marki Volkswagen CC. Przedstawiono wycenę wartości
samochodu w systemie Info Ekspert a także kalkulację naprawy
pojazdu z zastosowaniem części oryginalnych i używanych. Wyniki
zestawiono w formie wykresów.
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Wstęp

Dzisiejsze koncerny samochodowe prześcigają się w coraz
to nowszych rozwiązaniach, w które można wyposażyć pojazdy
i nikt już sobie nie wyobraża, żeby radio nie było standardowym
wyposażeniem nowego samochodu.Konstruktor pierwszego
pojazdu mechanicznego o napędzie parowym, francuz Nicolas
Cugnot, nie zdawał sobie sprawy, że ponad 200 lat od
zaprezentowania swojego wynalazku, technika rozwinie się tak
mocno, że pojazdy nie będą wymagały obecności kierowcy,
a zastosowane systemy elektroniczne będą wspomagały
kierowców do tego stopnia, że kierowca będzie musiał myśleć
tylko o miejscu, do którego chce dotrzeć, a całą resztą zajmie
się samochód. Co za tym idzie, coraz bardziej rosną ceny
samochodów oraz ich wyposażenie, które jest łakomym
kąskiem dla złodziei. Niekiedy cena jednego zaawansowanego
technicznie elementu samochodowego może przekraczać
wartość kilkuletniego całego samochodu [1].
W niniejszej pracy skupiono się na szkodzie zgłoszonej
z ryzyka autocasco polegających na dewastacji wnętrza
pojazdu marki Volkswagen CC. Omawiana szkoda nosi duże
znamiona przestępstwa ubezpieczeniowego i m.in. ten aspekt
został w artykule poruszony. Celem było wskazanie przyczyny
i pokazanie problemu z jakim coraz częściej zmagają się
towarzystwa ubezpieczeń.

1. Opis szkody pojazdu Volkswagen CC

Volkswagen CC (rys. 1) to czterodrzwiowe coupe
pozycjonowane w grupie premium klasy średniej (segment
D). Model został wprowadzony na rynek w 2012 roku i jest
de facto nową wersją Passata CC.

Rys. 1. Volkswagen CC – ogólna sylwetka pojazdu [2].
Przedstawione poniżej zdjęcia zostały zaczerpnięte
z jednego z popularnych portali z ogłoszeniami
motoryzacyjnymi. Numery nadwozia oraz dane szkody
przedstawione poniżej są fikcyjne. Do celów porównawczych
w każdym przypadku jako datę szkody przyjęto 01.09.2015 r.
Na potrzeby artykułu wszystkie analizy szkód były
wykonywane zgodnie z wariantem kosztorysowym polis AC.
Celowo nie uwzględniono możliwości wystąpienia szkód
całkowitych
dla
pokazania
pełnych
wyników
przeprowadzanych analiz [1].
Samochód został wyceniony przy pomocy systemu Info
Ekspert. Następnie w systemie Audatex zostały policzone
kalkulacje naprawy z zastosowaniem części oryginalnych.
Do celów porównawczych sporządzono kalkulacje z użyciem
cen części używanych dostępnych w serwisie Allegro.
W przypadku występowania różnic w cenach, przyjęto
średnie ceny na podstawie dziesięciu takich samych
elementów.
Uzyskane
ceny
części
zastosowano
w kalkulacjach porównawczych przy zastosowaniu kodu
1000. W przypadku kompletnego zestawu części używanej
(np. komplet foteli), w miejscu numeru katalogowego
wpisano kody poszczególnych części Audatex, które zostały
zastąpione przez część używaną. Następnie ceny
zastąpionych części oryginalnych zostały wyzerowane. Koszt
robocizny w obu kalkulacjach pozostał bez zmian, ponieważ
nie będzie on poddany analizie.
W omawianej szkodzie uszkodzeniu uległo wnętrze
pojazdu. Nieznany sprawca miał włamać się do pojazdu
i uszkodzić ostrym narzędziem oba fotele przednie, kanapę
tylną, podsufitkę dachu, koło kierownicy panel nawigacji oraz
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poszycie deski rozdzielczej na podszybiu. Wszystkie
uszkodzone elementy zostały zakwalifikowane do wymiany.
Poniżej przedstawiono zdjęcia uszkodzeń (rys. 2÷5).

Rys. 5. Uszkodzenie podsufitki dachu.

Rys. 2. Uszkodzenie kierownicy, panelu nawigacji oraz poszycia
deski rozdzielczej na podszybiu.

Rys. 3. Uszkodzenie foteli przednich.

Rys. 4. Uszkodzenie kanapy tylnej.
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2. Wycena wartości pojazdu w systemie Info
Ekspert
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3. Kalkulacja naprawy pojazdu z zastosowaniem części oryginalnych
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4. Kalkulacja naprawy pojazdu z zastosowaniem części używanych
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5. Analiza kosztów naprawy i uzupełnienia
braków

W trakcie analizy kosztorysów napraw można zauważyć
bardzo duże różnice wartości cen części. Poniżej przedstawiono
tabelę, w której przedstawiono wyniki końcowe wycen oraz
kosztorysów zamieszczonych w poprzednich punktach (tab. 1).
Tabela 1. Wyniki końcowe wycen oraz kosztorysów.

Rys. 7. Końcowe koszty napraw.
Z rys. 7 wynika, że koszt naprawy pojazdu przy zastosowaniu
części używanych stanowi około 19 % wartości naprawy przy
zastosowaniu części oryginalnych
Dla przejrzystego zobrazowania uzyskanych wartości
kosztów naprawy i uzupełnienia braków omawianej szkody,
wyniki przedstawiono na poniższych wykresach (rys. 6÷7).
Bardzo wyraźnie widać na nim (rys. 6), jak dużą różnicę
otrzymamy przy zastosowaniu części oryginalnych.

Rys. 8. Ceny uszkodzonych elementów.
Z analizy wartości cen części przedstawionych na rys. 8
wynika, że stosunek wartości sumy cen części używanych do
oryginalnych wynosi 11,8 %, przy czym średni stosunek wartości
pojedynczej ceny części używanej do oryginalnej wynosi 14,59 %.

Wnioski

Analiza omawianej w niniejszym artykule szkodzie
pokazuje, że właściciel uszkodzonego samochodu mógłby
usunąć szkody w swoim samochodzie i zachować w swoim
portfelu średnio 85-90% wypłaconego jemu odszkodowania.
Wartość tej kwoty jest bodajże największą przesłanką do
popełnienia przestępstwa ubezpieczeniowego i zarazem
zachętą do podejmowania prób uzyskiwania nienależnego
odszkodowania.
Rys. 6. Różnica cen części nowych i używanych.
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Analysis of the communication damage elimination caused
by the devastation of the Volkswagen CC vehicle
The article analyzes the damage caused by the devastation of
a Volkswagen CC car. The valuation of the car in the Info Expert
system is presented as well as the calculation of the vehicle repair
using the original and used parts. Results are graphed.
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