
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Jest to ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Dział II, Grupa 10 Załącznika do Ustawy o dzia
łalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

✓ Rzeczpospolita Polska oraz kraje będące sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. Aktualna lista znajduje się na stronie PBUK 
 www.pbuk.pl/systemzielonejkarty/mapasystemu.
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Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

✓ Ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną 
posiadacza lub kierującego pojazdem mecha
nicznym, jeżeli w okresie ubezpieczenia spowo
duje on szkodę. Odpowiadamy za szkody 
powstałe podczas i w związku z ruchem 
pojazdu mechanicznego, za który uważa się 
również szkodę powstałą podczas i w związku z:

 1)  wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub 
wysiadaniem z niego;

 2)  bezpośrednim załadowywaniem lub rozłado
wywaniem pojazdu mechanicznego;

 3)  zatrzymaniem lub postojem pojazdu 
mechanicznego.

✓ Suma gwarancyjna nie może być niższa niż rów
nowartość w złotych: 5.210.000 euro w przy
padku szkód na osobie i 1.050.000 euro 
w przypadku szkód w mieniu, ustalana na pod
stawie średniego kursu NBP w dniu wyrządzenia 
szkody. 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

✗ Szkody nie powstałe w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, w tym 
wsiadaniem i wysiadaniem z niego, bezpośrednim załadowywaniem i rozła
dowywaniem pojazdu mechanicznego oraz zatrzymaniem lub postojem 
pojazdu mechanicznego.

✗ Szkody nieobjęte Ustawą a które mogą być objęte ubezpieczeniami 
dobrowolnymi.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

! Szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrzą
dzonych przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego.

! Dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, któ
rym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem 
pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona.

! Powyższe ograniczenie nie obejmuje szkody wyrządzonej w mieniu, jeżeli 
pojazdy mechaniczne uczestniczące w zdarzeniu są przedmiotem umowy 
leasingu zawartej przez posiadaczy tych pojazdów z tym samym finansują
cym lub zostały przewłaszczone przez posiadaczy tych pojazdów na tego 
samego wierzyciela lub które są przedmiotem zastrzeżenia własności rzeczy 
sprzedanej na rzecz tego samego wierzyciela.

! Szkód wynikłych w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach, bagażu, 
chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego 
pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty.

! Szkód polegających na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.
! Szkody polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, 

wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizma
tycznych i podobnych.

W niektórych przypadkach mamy prawo dochodzić od kierującego pojazdem 
zwrotu odszkodowania, które wypłaciliśmy. Możemy to zrobić, jeśli kierujący:
! wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeź

wości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub 
środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu 
narkomanii,

! wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa,
! nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem – z wyjątkiem 

przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo 
o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią 
przestępstwa,

! zbiegł z miejsca zdarzenia.

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są we wniosku ubezpieczeniowym oraz w ofercie ubezpieczenia 
oraz w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
z dnia 22 maja 2003 roku z późniejszymi zmianami (dalej Ustawa). 

Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna  
(dalej: „Allianz“) zarejestrowana w Polsce. Allianz wykonuje działalność ubezpieczeniową za 
zezwoleniem Ministra Finansów, uzyskanym decyzją z dnia 14 listopada 1996 roku, nr DU/1853/AU/
AP/96 zmienionego decyzją Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1998 roku (FI/2258/AU/JJ/98) oraz 
na podstawie zezwolenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1997 roku (DU/2167/AU/MO/97). 

Produkt: OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 5251565015, 
wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).



Jak i kiedy należy opłacać składki?

– Do zapłaty składki zobowiązany jest Ubezpieczający. Może to zrobić jednorazowo lub w ratach określonych w polisie. Składka jest płatna 
w złotych.

– Składkę można opłacić: przelewem bankowym lub korzystając z usługi płatniczej, przekazem pocztowym, kartą płatniczą, gotówką.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

– Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem wskazanych w przepisach prawa przypadków umożliwiających 
zawarcie umowy ubezpieczenia krótkoterminowego. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłace
nia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. Jeżeli w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel wskaże późniejszy termin płatności składki 
lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy ubezpieczenia.  

– W przypadku ubezpieczeń krótkoterminowych umowa kończy się z upływem okresu, na który została zawarta. 
– Zawarcie następnej umowy nie następuje pomimo braku wypowiedzenia, jeśli:
 1) przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu,
 2)  nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy lub w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpie

czeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych albo

 3)  w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, ogłoszenia lub zarządzenia likwidacji zakładu ubezpieczeń albo oddalenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego.

– Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu:
 • z upływem okresu, na który umowa została zawarta;
 • z chwila wyrejestrowania pojazdu;
 • z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego, nie powodującej zmiany posiadacza;
 • odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 40 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 • z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń;
 •  z dniem wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 lub 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, albo równoważnego doku

mentu wydanego w innym państwie;
 • z dniem wypowiedzenia umowy zgodnie z art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, PBUK i UFG;
 •  z dniem doręczenia podmiotowi uprawnionemu, o którym mowa w art. 80s ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, decyzji o uchyleniu 

decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów w odniesieniu do pojazdów do jazd testowych.

Jak rozwiązać umowę?

–  Odstąpienie od umowy ubezpieczenia, którą konsument zawarł na odległość: 
  Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na odległość, np. przez internet, telefon albo korespondencyjnie. Jeśli tak zrobił i jedno

cześnie jest konsumentem, wtedy może odstąpić od umowy ubezpieczenia. Konsument może to zrobić, jeśli w terminie: 
 • 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub 
 •  30 dni od dnia potwierdzenia na papierze lub innym trwałym nośniku informacji, o których mowa w art. 39 ust. 3 Ustawy o prawach konsu

menta – jeżeli jest to termin późniejszy 
  złoży na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Aby zachować termin, który wskazujemy powyżej, wystarczy, że konsument, który jest 

ubezpieczającym, wyśle oświadczenie o odstąpieniu w tym terminie.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Obowiązki na początku umowy:
– Ubezpieczony będący jednocześnie Ubezpieczającym obowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie oko

liczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach; w razie zawarcia umowy 
ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązek ten spoczywa zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony 
nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.

Obowiązki w czasie trwania umowy: 
– Ubezpieczony, będący jednocześnie Ubezpieczającym zobowiązany jest do opłacenia składki;
– Ubezpieczony będący jednocześnie Ubezpieczającym obowiązany jest zawiadamiać o zmianach okoliczności niezwłocznie po otrzymaniu 

o nich wiadomości; w razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązek ten spoczywa zarówno na Ubezpieczającym, jak 
i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek;

– Ubezpieczony będący posiadaczem pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, jest obowiązany do przekaza
nia posiadaczowi, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia na piśmie Ubezpieczyciela, w terminie 14 dni od dnia przeniesienia 
prawa własności pojazdu, o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych posiadacza, na którego przeniesiono prawo wła
sności pojazdu, które obejmują: imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany lub nazwę, siedzibę i numer REGON.

Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:
– Ubezpieczony, będący osobą uczestniczącą w zdarzeniu jest obowiązany do przedsięwzięcia wszystkich środków w celu zapewnienia bez

pieczeństwa w miejscu zdarzenia, starania się o złagodzenie skutków zdarzenia oraz zapewnienia pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak 
również w miarę możliwości zabezpieczenia mienia osób poszkodowanych oraz do zapobieżenia, w miarę możliwości, zwiększeniu się 
szkody, a także do niezwłocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu, o ile doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub do wypadku powsta
łego w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo;

– Ubezpieczony, będący osobą uczestniczącą w zdarzeniu objętym ubezpieczeniem jest obowiązany do udzielenia pozostałym uczestnikom 
zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji Ubezpieczyciela łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy 
ubezpieczenia oraz do niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu Ubezpieczyciela, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i przekazując 
posiadane informacje;

– Ubezpieczony, będący osobą której odpowiedzialność jest objęta ubezpieczeniem obowiązkowym, a także osoba występująca z roszcze
niem, powinny przedstawić Ubezpieczycielowi posiadane dowody dotyczące zdarzenia i szkody oraz ułatwić im ustalenie okoliczności zda
rzenia i rozmiaru szkód, jak również udzielić pomocy w dochodzeniu przez Ubezpieczyciela roszczeń przeciwko sprawcy szkody.


