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Kompensacja kosztów uprzątnięcia
pozostałości po wypadku komunikacyjnym
przez ubezpieczyciela OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych
Kompensacja kosztów uprzątnięcia pozostałości po wypadku komunikacyjnym...
Ludwichowska K., Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa za wypadki samochodowe, TNOiK,

Przedstawiona w artykule problematyka kompensacji kosztów uprzątnięcia pozostałości po wypadku
Toruń 2008.
komunikacyjnym przez ubezpieczyciela OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ma duże znaczenie
Orlicki M., Ubezpieczenia obowiązkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
dla praktyki sądowej. Autorzy przedstawili dwie linie orzecznicze: uznającą w tym zakresie odpowiePokrzywniak J., [w:] Orlicki M., Pokrzywniak J., Raczyński A., Obowiązkowe ubezpieczenie OC podzialność ubezpieczyciela OC i nieuznającą odpowiedzialności ubezpieczyciela OC. Autorzy stoją na stasiadaczy pojazdów mechanicznych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Poznań 2007.
nowisku, że ubezpieczyciele OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nie są zobowiązani do zwrotu
Rakoczy B., [w:] Karpus K., Rakoczy B., Ustawa o odpadach. Komentarz, Warszawa 2013
kosztów usunięcia pozostałości po wypadku i uprzątnięcia pasa drogi.
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