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W następnym numerze:

Plaga kradzieży samochodów, wśród w ielu innych konsekwen
cji pociąga za sobą i tę, że mnożą się wciąż spory pom iędzy 
w łaścic ie lam i samochodów kradzionych (a raczej ich posiadacza
mi w dobrej w ierze) a zakładam i ubezpieczeń. Jak w iadomo, do 
niedawna jedynym i dokumentam i wymaganym i od ubezpieczają
cego samochód przez zakład ubezpieczeń była umowa sprzedaży 
samochodu oraz jego dowód re jestracyjny. Po ich okazaniu zakład 
ubezpieczeń zaw iera ł umowę ubezpieczenia autocasco na sumę 
odpow iadającą wartości rynkowej samochodu. Problem powsta
wał wówczas, gdy po zawarciu umowy następowały dwa zdarze
nia: wypadek sam ochodowy w którym samochód u legał znisz
czeniu lub uszkodzeniu (lub jego ponowna kradzież) oraz zmiana 
statusu ubezp iecza jącego-okazyw a ło  się m ianow icie, że nie jest 
on w łasic ie lem  pojazdu, gdyż samochód został ukradziony wcześ
niej prawowitem u w łaścic ie low i. Zakłady ubezpieczeń zazwyczaj 
w takie j sytuacji -  nie wdając się nawet w badanie czy ubez
pieczony był posiadaczem w dobrej czy złej w ierze, odm awiały 
wypłaty odszkodowania. (...)

Z  artykułu Andrzeja Karpowicza 
p.t. „ Kradziony samochód a ubezpieczenie”

★

Ten uważnie obserwujący otoczenie pan po jaw ił s ię w War
szaw ie zaopatrzony w szczególne pełnom ocnictwa. Pozostawił 
dzie ło niezwykłe i może dlatego warto go przywołać z oddalenia.

Myśląc o tamtych czasach przyw ykliśm y sądzić, że wróg nie 
grzeszył nadm ierną m ądrością i że u leg liśm y przewadze, bo 
byliśm y słabsi m ilitarn ie . Ponieważ zdradzili nas tradycyjn i zacho
dni sojusznicy i w reszcie -  tw ierdzim y -  ponieśliśm y klęskę 
wskutek własnych narodowych przywar. Zaborca zaś posiadający 
ową wojskową przewagę jaw i się nam jako przeciwnik zasługują
cy na to, aby go ośm ieszyć i poniżyć. W iedzie liśm y więc, że był 
przekupny, ograniczony, pozbawiony zasad i kultury. Ten cbraz 
prostaka na długo, niestety, przy lgną ł do naszej w iz ji dziejów. (...)
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