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INFORMACJE  
I POUCZENIA 

 
 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI  WYNAJĘCIA  POJAZDU ZASTĘPCZEGO  
 

Refundacja kosztów najmu pojazdu zastępczego z ubezpieczenia OC sprawcy szkody może nastąpić, gdy Poszkodowany w związku ze szkodą 

nie mógł korzystać ze swojego pojazdu, w takim zakresie, w jakim korzystałby z niego, gdyby mu szkody nie wyrządzono. W przypadku wystąpienia 

przez Poszkodowanego z roszczeniem związanym z wynajęciem pojazdu zastępczego, roszczenie takie jest rozpatrywane indywidualnie  

w odniesieniu do okoliczności danej sprawy, rodzaju szkody, tj. częściowa lub całkowita oraz toku likwidacji szkody. Wydatki poniesione na najem, 

powinny być celowe i ekonomicznie uzasadnione. Poszkodowany może wynająć pojazd o zasadniczo podobnej klasie, co pojazd uszkodzony, 

według cen obowiązujących na danym rynku lokalnym. Zwrot kosztów najmu może mieć miejsce tylko w sytuacji, w której zaspokojenie potrzeb 

życiowych i konsumpcyjnych Poszkodowanego nie mogło nastąpić w inny racjonalny sposób niż przez najem pojazdu zastępczego. Za niecelowe 

i ekonomicznie nieuzasadnione należy uznać wydatki na najem pojazdu zastępczego, jeśli roszczący mógł skorzystać z innego pojazdu 

pozostającego w jego dyspozycji lub z powodu rzadkiego używania pojazdu było bardzo małe zapotrzebowanie na pojazd zastępczy i można było 

je zaspokoić poprzez skorzystanie z taksówki lub innego celowego środka, którego koszt byłby niższy od kosztu najmu pojazdu zastępczego. 

 

W razie konieczności najmu pojazdu zastępczego Poszkodowany powinien powiadomić BALCIA o takim fakcie. Poniżej podajemy dane kontaktowe 

wypożyczalni współpracujących z BALCIA, posiadających sieć wypożyczalni w całej Polsce (rozliczenie następuje bezgotówkowo i wszystkie  

formalności załatwia firma wynajmująca pojazd):  

 
1     99rent Sp. z o.o.  
       ul. Połczyńska 10,  
       01 – 378 Warszawa, 
       tel. 22 264 40 10, e-mail: zastępcze@99rent.pl 
 
2     PANEK S.A. 
       Al. Jerozolimskie 195 a, 
       02 – 222 Warszawa, 
       tel. 505 600 314, e-mail: wynajemoc@panek.eu 
 
 
W przypadku nieskorzystania z powyższej oferty BALCIA i udokumentowania poniesienia wyższych kosztów wynajmu w wybranej przez 
poszkodowanego indywidualnie wypożyczalni, BALCIA zastrzega możliwość zwrotu kosztów do poziomu oferty BALCIA według poniższe j tabeli, 
przedstawiającej akceptowalne przez BALCIA stawki maksymalne za dany segment pojazdu (ceny podane w wartości netto). Poszkodowany ma 
obowiązek współdziałania z zakładem ubezpieczeń i minimalizacji szkody, dlatego też BALCIA wypłaci wyższe koszty tylko gdy ich poniesienie 
było celowe i ekonomicznie uzasadnione. 

 
SEGMENT POJAZDU  STAWKA MAX 

A (np.: Skoda Citigo, Citroen C1, Peugeot 107, Kia Picanto, Fiat Panda, Toyota Aygo, Hyundai) 70 zł 

B (np.: Skoda Fabia, Citroen C2/C3, Peugeot 207, Opel Corsa, Fiat Punto, Toyota Yaris, Hyundai i20, VW Polo) 80 zł 

C (np.: Skoda Octavia, Renault Megane, Peugeot 308, Opel Astra, Toyota Auris, Hyundai i30 VW Golf) 95 zł 

D (np.: Skoda Superb, Renault Laguna, Peugeot 508, Opel Insignia/Vectra, Toyota Avensis, VW Passat) 135 zł 

D+ (np.: Volvo S60, Audi A4, BMW 3, LEXUS IS) 180 zł 

E (np.: Audi A6, BMW 5, VOLVO S80, Mercedes E) 255 zł 

F (np.: Audi A7, Volvo S90, LEXUS GS) 355 zł 

VAN (np.: Peugeot Partner, Opel Combo) 110 zł 

M7 (np.: 7 osobowy Ford Galaxy, Seat Alhambra, VW Sharan) 180 zł 

R (np.: Renault Traffic, VW Transporter, Mercedes VITO) 210 zł 

SUV (np.: BMW X4, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai, Toyota CHR, Kia Sportage) 155 zł 

SUV Premium (np.: VOLVO XC90, BMW X5) 255 zł 

 
Czas najmu może obejmować: 

 

w przypadku szkody częściowej: czas naprawy uszkodzonego pojazdu, 

w przypadku szkody całkowitej: czas od daty powstania szkody do daty wypłaty odszkodowania. 

 
 

W przypadku nieskorzystania z możliwości wynajmu pojazdu zastępczego w firmie współpracującej z BALCIA, w celu ubiegania się o zwrot 
poniesionych kosztów wynajmu niezbędne jest dostarczenie następujących dokumentów: 

umowy na podstawie, której poszkodowany użytkuje pojazd zastępczy, 
protokołu zdawczo-odbiorczego pojazdu zastępczego (jeśli był sporządzany),  

umowy cesji wierzytelności (jeśli taką umowę zawarto), 

faktury za wynajem pojazdu zastępczego, 

oświadczenia, czy poszkodowany posiada więcej niż jeden pojazd (w przypadku odpowiedzi twierdzącej należy udokumentować, że wszystkie 
pozostałe pojazdy były użytkowane i nie było możliwości korzystania z nich w trakcie naprawy uszkodzonego pojazdu). 

 


