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Określanie wartości pojazdów
Należy zdawać sobie sprawę, że wycena pojazdu – zwłaszcza uszkodzonego – jest czynnością skomplikowaną oraz może sprawić
szereg problemów i wątpliwości. – Robert Kulczyk

O

O metodologii wyceny pojazdu decydujemy po dokładnym zidentyfikowaniu,
opisaniu kompletacji wyposażenia i stanu
technicznego oraz po sfotografowaniu
przedmiotu wyceny podczas rzeczywistych
oględzin. Szczegółowe wytyczne dotyczące
wykonania tych i innych czynności, niezbędnych do sporządzenia wyceny – od
30 lat udostępnia w postaci instrukcji
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
(SRTSiRD) dla wszystkich zainteresowanych problematyką wycen pojazdów.
Najnowszą i najczęściej stosowaną
metodyką przez wyceniających pojazdy
obecne na rynku polskim jest „Instrukcja
Określania Wartości Pojazdów nr 1/2016”,
opublikowana w Kwartalniku Szkoleniowo-Informacyjnym „Rzeczoznawca
Samochodowy Nr 3/2016” wydana przez
SRTSiRD. Narzędziem służącym do
wspomagania procesu wyceny pojazdów
jest Komputerowy System Info-Ekspert
(KSIE) opracowany przez firmę Info-Ekspert, która jest wydawnictwem Stowarzyszenia. Aplikacja ta w pełni funkcjonuje
w oparciu o założenia zawarte w wyżej
wymienionej instrukcji.
Wskazówki dotyczące możliwości wykorzystania wytycznych Stowarzyszenia do
sporządzania wycen opisane zostały w sześciu artykułach, które zamieszczone były
w „Miesięczniku Ubezpieczeniowym”
w okresie od marca do września 2007 roku
i dotyczyły one następujących tematów:
¨ Ustalenie wartości pojazdu,
¨ Identyfikacja i wybór pojazdu,
¨ Korekty wartości,
¨ Wpływ kompletacji wyposażenia,
¨ Wartość po szkodzie,
¨ Wydruk wyceny.
Materiały te udostępniamy na stronie
internetowej Info-Ekspert.
W niniejszym artykule chciałbym na bazie
podstawowych wytycznych z Instrukcji
oraz własnych doświadczeń, wynikających
z analizy wielu opinii sporządzonych
przez rzeczoznawców, biegłych sądowych,
pracowników podmiotów handlujących
pojazdami, pracowników towarzystw
ubezpieczeniowych, przypomnieć o podstawowym postępowaniu prowadzącym do
wykonania poprawnej wyceny pojazdu.

Robert Kulczyk,

rzeczoznawca
samochodowy SRTSiRD,
specjalista Działu
Analiz Rynku firmy
Info- Ekspert.

NA POCZĄTEK
Jak już wspomniałem, podstawą do indywidualnej wyceny pojazdu powinna być jego pełna
identyfikacja oraz ustalenie stanu technicznego.
Polega to na określeniu m.in. parametrów
identyfikacyjnych i cech charakteryzujących pojazd w trakcie bezpośrednich oględzin, takich jak:
¨ fabryczne i handlowe oznaczenia
pojazdu,
¨ kompletacja wyposażenia standardowego pojazdu,
¨ kompletacja wyposażenia dodatkowego
pojazdu,
¨ rok produkcji pojazdu,
¨ rodzaj, rozmiar i marka ogumienia oraz
stopień jego zużycia (w % lub mm),
¨ dane dotyczące daty pierwszej rejestracji pojazdu (data pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu nowego
pojazdu),
¨ przebieg w kilometrach,
¨ informacje o przeprowadzonych naprawach,
¨ rodzaj i stan powłoki lakierowej oraz
ewentualnie stopień korozji nadwozia,
¨ stan techniczny zespołów i elementów
pojazdu, uszkodzenia eksploatacyjne,
kolizyjne lub wypadkowe,
¨ informacje o liczbie dotychczasowych
użytkowników,
¨ historia użytkowania pojazdu (zakupienie pojazdu nowego w salonie,
import prywatny pojazdu, nabycie
wewnątrzwspólnotowe),
¨ informacje o sposobie dotychczasowej
eksploatacji np. użytkowanie w firmach
przewozowych, do nauki jazdy oraz
w innych warunkach odbiegających od
przeciętnych dla danego typu pojazdu,
¨ informacje o ważności i terminie badań
technicznych dopuszczenia do ruchu.
Powyższy proces identyfikacji i opisu stanu
technicznego pozwala wyceniającemu na
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ustalenie, czy wyceniane auto jest pojazdem w pełni sprawnym, czy też pojazdem
w okresie eksploatacji z usterkami, brakami i niesprawnościami podzespołów
lub pojazdem uszkodzonym w kolizji
drogowej.
Jeśli wiemy, jaki pojazd mamy wyceniać –
możemy wybrać i zastosować do wyceny
odpowiednią metodę, zawartą w Instrukcji
SRTSiRD.
Należy pamiętać o tym, że można także
wykonać wycenę pojazdu na podstawie
dokumentacji otrzymanej np. od sądu
lub ubezpieczyciela, w której znajdują
się poprawnie wykonane opisy i zdjęcia
dokumentujące usterki oraz uszkodzenia
pojazdu.
ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
Instrukcja SRTSiRD podzielona jest
na dwie zasadnicze części. W pierwszej
części znajdują się podstawowe zasady
i wytyczne dotyczące wyceny pojazdów sprawnych w okresie eksploatacji,
a w drugiej zasady i wytyczne dotyczące
wycen pojazdów uszkodzonych w kolizjach drogowych lub w innych podobnych w skutkach zdarzeniach.
Do grupy pojazdów o różnym stopniu
niesprawności eksploatacyjnej zaliczamy
pojazdy posiadające:
¨ usterki techniczne (znacznie zużyte lub
niesprawne podzespoły i wyposażenie,
np. niesprawny silnik, niesprawna klimatyzacja, pęknięta szyba),
¨ braki w kompletacji pojazdu (np.: brak
akumulatora, zderzaka, tłumika,
pokrywy komory bagażnika),
¨ uszkodzenia eksploatacyjne polakierowanych elementów nadwozia
(np.: zarysowania, odpryski, drobne
wgniecenia).
Pierwszym krokiem związanym z wyceną
pojazdu sprawnego lub eksploatowanego
z niesprawnościami jest wybór z bazy
danych np. Komputerowego Systemu
Info-Ekspert pojazdu bazowego o parametrach identyfikacyjnych takich jak pojazd
wyceniany i przyjęcie jego uśrednionej
bazowej wartości rynkowej (zawsze odniesionej w programie do pojazdu w dobrym
stanie technicznym) jako podstawy do
niezbędnych korekt. W następnej kolejności należy określić różnice pomiędzy
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pojazdem rzeczywistym i pojazdem bazowym oraz ustalić wartościowe korekty
wynikające z tych różnic (po wcześniejszym wykonaniu oględzin i sporządzeniu
dokładnego opisu stanu technicznego
wycenianego obiektu).
Pojazdem bazowym jest pojazd zgodny
z wycenianym w zakresie marki, modelu,
wersji i roku produkcji oraz dodatkowo:
¨ w dobrym stanie technicznym odpowiednim do okresu użytkowania,
¨ posiadający aktualne dopuszczenie do
ruchu w Polsce,
¨ posiadający określony przebieg zwany
normatywnym,
¨ wyposażony standardowo – bez wyposażenia dodatkowego,
¨ zarejestrowany w maju roku produkcji.
Prawidłowa wycena pojazdu, przeprowadzona w Komputerowym Systemie Info-Ekspert powinna uwzględniać korekty
wartości bazowej z tytułu wszystkich istotnych różnic pomiędzy pojazdem wycenianym i bazowym. Korekty te można
określić w zakładce wyposażenia, ogumienia, korekt różnych i napraw koniecznych
w wyżej wymienionej aplikacji.
Korekta z tytułu napraw koniecznych
powinna obejmować amortyzację kosztu
części i materiałów. Do korekty z tytułu
napraw koniecznych nie powinno zaliczać
się kosztu naprawy uszkodzeń pokolizyjnych lub powypadkowych.
Zasady wyceny pojazdów uszkodzonych w kolizjach drogowych, wymagające napraw blacharsko-lakierniczych lub nie kwalifikujących się do opłacalnych napraw z powodu
znacznych zniszczeń ujęte są w drugiej
części instrukcji. Instrukcja SRTSiRD
zobowiązuje wyceniającego pojazd powypadkowy – uszkodzony do wykorzystania
w trakcie procesu wyceny dwóch zalecanych metod i w oparciu o nie, przyjęcia za
wynik wyceny wyższej wartości z dwóch
wyliczeń. Najczęściej stosowane są:
metoda kosztu naprawy oraz metoda stopnia uszkodzenia pojazdu.

określa zakres uszkodzeń poszczególnych
części i podzespołów pojazdu. Na podstawie sporządzonego opisu uszkodzeń
i wcześniej ustalonej wartości pojazdu
nieuszkodzonego, program wylicza stopień uszkodzenia pojazdu oraz wartość
pojazdu uszkodzonego wynikającą z tej
metody. W metodzie tej wyceniający
ma możliwość w ograniczonym zakresie indywidualnej ingerencji i zmiany
parametrów wyceny takich jak: stopień
zniszczenia poszczególnych zespołów
oraz współczynnika zbywalności pojazdu.
Wyceniający nie może wybiórczo traktować wartości bazowej głównych zespołów
jako wartości samochodu (z pominięciem
któregokolwiek ze współczynników: zbywalności, stopnia uszkodzenia i uszkodzeń ukrytych), ponieważ wartość ta ma
charakter pośredniego matematycznego
wyliczenia, oderwanego od rzeczywistej
wartości pojazdu.
Przedstawione metody wzajemnie się
uzupełniają i tworzą podstawę do prawidłowego określenia wartości uszkodzonego pojazdu. W przypadku pojazdów
w początkowych latach eksploatacji,
z niewielkimi uszkodzeniami, o wartości pojazdu najczęściej decyduje metoda
kosztu naprawy. Zastosowanie tylko jednej
metody, np. stopnia uszkodzenia (bez
metody kosztu naprawy) może prowadzić
do rażąco nieprawidłowych wyników,
ponieważ wynik z tej metody może być
znacznie niższy od wyniku z metody
kosztu naprawy.

W przypadku starszych pojazdów nawet przeciętne
uszkodzenia mogą skutkować kosztem naprawy
przewyższającym wartość pojazdu i wtedy wycena
powstaje na podstawie metody stopnia uszkodzenia. Stąd obowiązuje zasada, że w ocenie
wartości uzyskanych przyjętymi przez
wyceniającego metodami, należy przyjmować wartość wyższą.
Komputerowy System Info-Ekspert zgodnie z Instrukcją Określania Wartości Pojazdów nie dopuszcza w procesie wyceny
metodą stopnia uszkodzenia do pomijania
jakiegokolwiek współczynnika wchodzącego w zakres wyliczeń, gdyż wynik takiej
wyceny prowadziłby do bliżej nieokreślonej wielkości, istotnie rozbieżnej z oczekiwaną wartością rynkową uszkodzonego
pojazdu.
Opisane powyżej zasady, metody analityczne oraz procedury określania wartości
rynkowej pojazdu uszkodzonego mają na
celu maksymalne przybliżenie określanej
wartości do rzeczywistego poziomu rynkowego.
Za poprawność wykonania wycen pojazdów i skutki ich wykorzystywania odpowiedzialny jest podmiot, który wykonał
wyceny (rzeczoznawca, firma lub stowarzyszenie firmujące wykonaną wycenę).
Należy zdawać sobie sprawę, że wycena
pojazdu – zwłaszcza uszkodzonego – jest
czynnością skomplikowaną oraz może
sprawić szereg problemów i wątpliwości.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią Instrukcji. q

Komputerowy System Info-Ekspert

DWIE METODY WYCENY
Metoda kosztu naprawy zakłada, że wartość
uszkodzonego pojazdu stanowi jego wartość bezpośrednio przed uszkodzeniem,
pomniejszoną o poprawnie oszacowany
koszt jego naprawy przywracającej stan
techniczny i estetyczny przed powstaniem
szkody. Metoda ta jest odzwierciedleniem
postępowania potencjalnego nabywcy
uszkodzonego pojazdu, który przeprowadza własną analizę opłacalności transakcji,
popartą dokładnym badaniem kosztów
doprowadzenia pojazdu do sprawności.
W metodzie stopnia uszkodzenia wyceniający
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