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Ustalenie wartości pojazdu

Rzeczoznawcy samochodowi, biegli sądowi, pracownicy ﬁrm ubezpieczeniowych lub osoby zainteresowane kupnem i sprzedażą
samochodu stają często przed problemem, jak ustalić wartość pojazdu. – ROBERT KULCZYK
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Jak ustalić wartość samochodu? Jest
to pytanie, na które często muszą poprawnie odpowiedzieć rzeczoznawcy
samochodowi, biegli sądowi, pracownicy ﬁrm ubezpieczeniowych lub osoby
zainteresowane kupnem i sprzedażą
samochodu. Od poprawnego ustalenia
wartości pojazdu zależy wysokość składki
ubezpieczeniowej. Kwota ewentualnego
odszkodowania, w chwili wystąpienia
szkody komunikacyjnej, jest również
uzależniona od właściwej wyceny pojazdu w dniu wystąpienia szkody. Istnieje
bardzo wiele czynników wpływających
na wartość samochodu. Katalogi „Pojazdy
Samochodowe Wartości Rynkowe”, które
wydajemy, zawierają prognozę wartości
bazowych poszczególnych samochodów
na dany miesiąc.
Miesięczniki z cenami i wartościami pojazdów dotyczą:
Część A - samochodów osobowych,
motocykli i przyczep kempingowych,
Część B - samochodów dostawczych,
ciężarowych, terenowych, autobusów, ciągników rolniczych,
przyczep i naczep.
MONITORING RYNKU
Zawarte tam informacje są odzwierciedleniem zmian cen pojazdów nowych i wartości rynkowych pojazdów używanych,
oferowanych w poszczególnych latach
i miesiącach na polskim rynku. Ponadto
katalogi zawierają podstawowe dane techniczne pojazdów, takie jak: rok produkcji,
rodzaj nadwozia, pojemność skokową
i moc silnika, rodzaj paliwa oraz nazwę
wersji danego modelu i marki.
Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem
Rzeczoznawców Techniki Samochodowej
i Ruchu Drogowego obserwujemy rynek
motoryzacyjny na największych polskich
giełdach samochodowych oraz w punktach sprzedaży pojazdów używanych
- komisach i placówkach sprzedaży pojazdów usytuowanych przy autoryzowanych
stacjach obsługi samochodów. Monitorujemy również czasopisma i portale
internetowe pośredniczące w sprzedaży
samochodów. Badaniem rynku motoryzacyjnego zajmują się głównie rzeczoznawcy techniki
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samochodowej, co pozwala na pozyskiwanie
wiarygodnych danych zarówno cenowych, jak
i technicznych o pojazdach.
CENY TRANSAKCYJNE
Poza zbieraniem informacji o cenach
ofertowych poszczególnych modeli pojazdów, zbierane są informacje o rzeczywistych cenach transakcyjnych. Trzeba
zaznaczyć, że tylko w części dostępne są
rzeczywiste ceny transakcyjne, a w większości przypadków - jedynie ceny wywoławcze. Dla zapewnienia porównywalności
danych rynkowych, systematycznie i szczegółowo badana jest reprezentatywna grupa pojazdów.
Zgromadzone dane pozwalają w każdym
przypadku wyznaczyć hipotetyczne bazowe ceny transakcyjne i następnie poddać
je uśrednieniu. Umożliwia to korygowanie cen ofertowych do poziomu cen
zbliżonych do transakcyjnych. Informacje
o cenach wywoławczych i transakcyjnych
zapisywane są w powiązaniu ze szczegółowym opisem danych technicznych, kompletacji wyposażenia, stanu technicznego
i charakteru eksploatacji pojazdu w bazie
danych programu do notowań wartości.
Podczas badań rzeczoznawca obserwuje
wartości sprzedaży samochodów, które są
w dobrym stanie technicznym, nie noszą
śladów napraw blacharsko-lakierniczych,
rejestrując ich stan i przebieg. Wyniki
pracy rzeczoznawców badających rynek
traﬁają do specjalistycznego programu
obsługiwanego przez analityków rynku.
Przetworzona informacja daje prognozę
publikowanych wartości rynkowych.
W efekcie w katalogu ukazują się wartości
odniesione do samochodów w dobrym
stanie technicznym, wyposażonych
standardowo dla danego typu i modelu
o średnim zużyciu ogumienia, średnim
normatywnym przebiegu i zarejestrowa18

nych w maju roku produkcji pojazdu. Na
podstawie badań został przyjęty uśredniony przebieg roczny dla samochodów
danej klasy, który uzależniony jest od
pojemności skokowej silnika oraz rodzaju
paliwa, jakim jest on zasilany. Dane są
dokładnym odzwierciedleniem zmian cen
pojazdów nowych oraz wartości rynkowych pojazdów używanych.
Ubezpieczyciele coraz chętniej korzystają
z programu komputerowego do dokładnej
wyceny pojazdów i wydruku tych wycen.
IDENTYFIKACJA
Aby dokonać prawidłowej oceny wartości pojazdu, niezbędna jest jego rzetelna
identyﬁkacja i określenie zakresu wyposażenia. Pojazd można zidentyﬁkować przy
pomocy danych o modelu, marce, roku
produkcji, pojemności skokowej silnika,
mocy, rodzaju nadwozia, liczbie drzwi
oraz kompletacji wyposażenia, a następnie
poznać średnią wartość rynkową dla danej
wersji samochodu. Możliwe jest przeprowadzenie uproszczonej wyceny pojazdu poprzez
wprowadzenie do podanych średnich wartości
korekt dotyczących wyposażenia dodatkowego
oraz przebiegu auta, nie pomĳając żadnego
z istotnych czynników.
Z praktyki wiemy, jak „wyceniają” swoje
pojazdy klienci, ile to oni „by wzięli za
taki pojazd... gdyby nie ta kolizja”. Ceny
podane w opracowaniu to ceny bazowe
- podstawowe. Następnie muszą być
dodane lub odjęte kwoty z tytułu korekt
mających związek z indywidualnymi cechami i parametrami wycenianego pojazdu. Uwzględnienie tych cech daje obraz
wartości rynkowej danego samochodu.
BŁĘDY
Najczęściej powtarzającym się błędem popełnianym przy wycenie samochodu jest
bezkrytyczne przyjmowanie kwot bazowych z katalogu jako wartości rynkowych.
Wyceniający może dokonać korekt wartości bazowej, mogą one dotyczyć zarówno
daty pierwszej rejestracji, kompletacji
wyposażenia, przebiegu, stanu utrzymania
i dbałości o pojazd, jak i np.: ewentualnej
naprawy pojazdu oraz uwzględniać wiele
innych czynników, mających wpływ na
wartość ocenianego pojazdu. Każdy pojazd
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trzeba wyceniać indywidualnie, ma on parametry i cechy, jakich nie mają inne pojazdy. Wycena powinna obejmować wszystkie
istotne informacje odnośnie wycenianego
pojazdu, tj. identyﬁkację pojazdu, zastosowane korekty, jak i zakres kompletacji
wyposażenia.
Niektóre ﬁrmy ubezpieczeniowe coraz
częściej domagają się profesjonalnej wyceny wartości pojazdu, zanim go ubezpieczą.
Istotne jest, aby wycena była wykonana
prawidłowo - tak, aby nie została zaniżona
lub zawyżona wartość rynkowa pojazdu.
Ideałem jest, aby wycena wartości pojazdu bądź
szkody była realna w stosunku do cen rynkowych,
tak, aby za otrzymane pieniądze z ewentualnego
odszkodowania klient mógł sobie kupić porównywalny samochód. Trzeba liczyć się z tym, że
świadomość użytkowników samochodów
rośnie, a różnego rodzaju media, takie jak
prasa czy internet pomagają w obronie
praw klientów.
Bardzo pomocnym narzędziem do wyceny wartości pojazdu jest komputerowy
system, który ułatwia sporządzanie i drukowanie wycen pojazdów. Program ten
spełnia dwie podstawowe funkcje:
➜ pozwala na sporządzanie wycen dowolnie wybranych pojazdów z bazy
samochodów osobowych, terenowych,
dostawczych i ciężarowych, przyczep
i naczep;
➜ umożliwia gromadzenie informacji
o średnich wartościach pojazdów z wielu miesięcy i lat, ich przechowywanie
w bazie danych i szybki dostęp do tych
informacji.
Możliwość sporządzania wycen oznacza,
że przy pomocy programu można ustalić indywidualną wartość pojazdu (po
wcześniejszych dokładnych oględzinach
samochodu) i wydrukować tekst wyceny
w bardzo krótkim czasie. Sporządzanie
wyceny pojazdu przy pomocy programu
polega na:
- wyszukaniu w bazie danych obiektu
wyceny,
- wpisaniu informacji dotyczących wycenianego pojazdu, takich jak: dane identyﬁkacyjne, numer rejestracyjny, dane
właściciela itp.,
- ustaleniu kompletacji wyposażenia standardowego i dodatkowego,
- wprowadzeniu korekt wpływających na
wartość pojazdu,
- wydrukowaniu gotowego tekstu wyceny
pojazdu.
Program umożliwia też stworzenie dokumentacji fotograﬁcznej, która staje się dowodem poprawnego wykonania wyceny.
DLA UBEZPIECZENIOWCÓW
Z tego typu systemów korzystają przede
wszystkim agenci i pracownicy towa-

Skrócony wydruk wyceny (przykład)
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rzystw ubezpieczeniowych. Systemy te
są głównym narzędziem pracy biegłych
sądowych, rzeczoznawców samochodowych, pracowników urzędów skarbowych, celnych oraz wiodących na polskim
rynku banków. Przedstawiciele ﬁrm ubezpieczeniowych posługują się informacjami do wyznaczania wartości pojazdu, na
podstawie której ustalają wysokość składki
lub odszkodowania. Rzeczoznawcy samochodowi oraz biegli sądowi wykorzystują
informacje do określenia wartości pojazdu na zlecenie sądu lub klienta. Urzędy
skarbowe na ich podstawie określają
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wysokości podatku od umowy kupna-sprzedaży, zaś urzędy celne używają ich
do określenia wysokości cła i podatku akcyzowego w przypadku importu pojazdu
używanego. Banki, chcąc udzielić kredytu
klientowi na zakup samochodu używanego, na podstawie tych danych określają
wysokość ewentualnej pożyczki.
Program komputerowy umożliwia
wycenę dowolnego pojazdu zarówno
w dobrym stanie technicznym, jak i pojazdów uszkodzonych, dzięki możliwości
importu danych z programu do kalkulacji
kosztów napraw ﬁrmy Audatex. ❏

