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Właściciele obowiązkowego ubezpieczenia ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ nie mają możliwości z tej
polisy pokrycia szkód samochodowych doprowadzonych przez powódź oraz podtopienia. Poszkodowany ma
możliwość do odszkodowania od ubezpieczyciela za utracone i zniszczone przedmioty z powodu zalania i
podtopienia tylko wtedy, gdy wykupił dobrą polisę. Aby zdobyć wynagrodzenie za zniszczony samochód,
wypada pozyskać ubezpieczenie auto-casco. Jest to dobrowolne ubezpieczenie aut od efektów uszkodzenia
oraz kradzieży, którego rozmiar jest definiowany indywidualnie w tzw. ogólnych warunkach ubezpieczeń.
Przeważnie obejmuje również uczynione zjawiskami losowymi, między innymi powodzią i innymi
żywiołami. Wykupując polisę obejmującą taki rozmiar szkód, posiadacz auta nie musi nabywać jeszcze
dodatkowo swoistego pakietu powodziowego. Za popsuty samochód wynagrodzenie z ubezpieczenia
autocasco otrzyma nie tylko powodzianin, lecz też każdy właściciel tej polisy, który mieszka w innym rejonie
kraju, a jedynie przyjechał na regiony objęte powodzią oraz tam jego samochód został podtopiony albo zalany.
Na wypłatę z auto casco mogą mieć nadzieję też powodzianie, którzy polisą objęli maszyny rolnicze.
Poniektórzy ubezpieczyciele proponują rolnikom też dobrowolne ubezpieczenia mienia ruchomego
gospodarstw rolnych. Posiadacz takiej polisy w razie podtopienia maszyn, traktorów i ciągników może mieć
nadzieję na wynagrodzenie. Szkody powodzianin nie musi zgłaszać osobiście w placówce ubezpieczyciela, ale
może to zrobić przez internet czy też telefonując na infolinię. Natomiast właściciele obowiązkowego
ubezpieczenia OC nie posiadają dyspozycji z tej polisy pokrycia szkód samochodowych wywołanych przez
powódź oraz podtopienia. Odszkodowania za zepsuty pojazd powodzianin nie uzyska także w razie
ubezpieczenia nieruchomości tudzież mienia ruchomego, gdyż takie polisy nie obejmują pojazdu, który na
przykład.
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