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Poniżej znajdziesz najważniejsze dla Ciebie informacje dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych (OC). Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w dokumencie
ubezpieczenia oraz Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dziennik Ustaw z 2003 nr 124 poz. 1152, (dalej: Ustawa) dostępny na http://prawo.sejm.gov.pl .

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
OC to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, którego obowiązek zawarcia
wynika z przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” - dział II, grupa 10 załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną posiadacza lub
kierującego pojazdem mechanicznym (dalej: pojazd), jeśli w
okresie ubezpieczenia spowoduje on szkodę. Odpowiadamy
za szkody, które powstały podczas i w związku z:
 ruchem pojazdu,
 wsiadaniem do pojazdu lub wysiadaniem z niego,
 bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem
pojazdu,
 zatrzymaniem lub postojem pojazdu.
Ubezpieczeniem obejmujemy szkody, które są następstwem:
śmierci,
uszkodzenia ciała,
rozstroju zdrowia lub
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.






Odpowiedzialność nasza jest ograniczona do wysokości sumy
gwarancyjnej:
 5.210.000 euro na każde zdarzenie bez względu na liczbę
poszkodowanych - w przypadku szkody na osobie,
 1.050.000 euro na każde zdarzenie bez względu na liczbę
poszkodowanych – w przypadku szkody w mieniu.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
w ubezpieczonym pojeździe,
które spowodował właściciel pojazdu w swoim własnym
majątku lub na swojej osobie,
 polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie
należącego do posiadacza pojazdu mienia, które wyrządził
kierujący pojazdem,
 w przesyłkach, bagażu lub ładunkach przewożonych za opłatą;
wyjątkiem jest sytuacja, kiedy odpowiedzialność za powstałą
szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż
pojazd przewożący te przedmioty,
 polegających na utracie gotówki, biżuterii, papierów
wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów
filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych,
 polegających na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.




Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
W niektórych przypadkach możemy dochodzić od kierującego
pojazdem zwrotu wypłaconego odszkodowania. Mamy do tego
prawo, gdy kierujący:

!

spowodował szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub
w stanie nietrzeźwości,

!

spowodował szkodę po użyciu środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych w
rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,

!

wszedł w posiadanie
przestępstwa,

!

nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem,
z wyjątkiem przypadków, w których kierujący ratował życie
ludzkie lub mienie lub podjął pościg za osobą, bezpośrednio po
popełnieniu przez nią przestępstwa,

pojazdu

wskutek

popełnienia

!

zbiegł z miejsca zdarzenia.
Wszystkie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności opisane
są w Ustawie.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obowiązuje w Polsce, pozostałych krajach Unii Europejskiej oraz w Andorze, na Islandii, w Liechtensteinie, Norwegii, Serbii
i Szwajcarii.
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony ma obowiązek:
● podać nam wszystkie dane i okoliczności, o które pytamy przed zawarciem umowy,

●w

trakcie trwania umowy powinien najszybciej, jak to możliwe, poinformować nas o zmianach tych okoliczności, w szczególności gdy
dotyczy to przerejestrowania lub przywrócenia pojazdu do ruchu, jeśli pojazd został z niego wcześniej wycofany.
● w razie zbycia pojazdu (np. jego sprzedaży czy darowizny) w ciągu 14 dni poinformować nas o tym fakcie i podać nam dane nabywcy.
● W razie wypadku ubezpieczony ma obowiązek:
− użyć dostępnych środków, aby zapewnić bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia i – w miarę możliwości – zapobiec zwiększeniu się szkody,
− starać się złagodzić skutki zdarzenia,
− zapewnić poszkodowanym pomoc lekarską i w miarę możliwości zabezpieczyć ich mienie,
- powiadomić policję, jeśli w wypadku ktoś odniósł obrażenia lub okoliczności wypadku wskazują, że było to przestępstwo,
− najszybciej, jak to możliwe, powiadomić nas o zdarzeniu, udzielić nam niezbędnych wyjaśnień i przekazać posiadane informacje.
Wszystkie obowiązki są opisane w Ustawie.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę płaci ubezpieczający. Może to zrobić jednorazowo lub w ratach. Terminy płatności są określone w dokumencie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na 12 miesięcy. Nasza odpowiedzialność trwa przez okres wskazany w umowie i kończy się
z upływem ostatniego dnia tego okresu.
Jeśli nie umówiliśmy się inaczej, to odpowiedzialność nasza rozpoczyna z chwilą zawarcia umowy i zapłaceniem składki ubezpieczeniowej
lub jej pierwszej raty.
W określonych przypadkach umowa ubezpieczenia może zakończyć się przed upływem 12 miesięcy, np. gdy:
- pojazd zostanie wyrejestrowany,
- dojdzie do trwałej i zupełnej utraty pojazdu,
- pojazd zostanie zarejestrowany za granicą.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się także:
−z dniem odstąpienia od umowy, jeśli została ona zawarta przed rejestracją pojazdu, a pojazd nie został zarejestrowany w terminie 30 dni
od dnia zawarcia umowy,
− w razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu – w dniu wypowiedzenia umowy przez posiadacza, na którego przeszło lub
zostało przeniesione prawo własności pojazdu,
- z dniem wypowiedzenia na piśmie umowy przez posiadacza pojazdu, który w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej
zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta
w trybie art. 28 ust. 1 Ustawy.
Wszystkie przypadki wcześniejszego rozwiązania umowy są opisane w Ustawie.
Jeżeli na jeden dzień przed zakończeniem bieżącej umowy nie powiadomisz nas na piśmie o jej wypowiedzeniu, zawarta zostanie następna
umowa na kolejne 12 miesięcy. 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.
Wszystkie przypadki braku zawarcia następnej umowy są opisane w Ustawie.

Jak rozwiązać umowę?
Możesz rozwiązać umowę ubezpieczenia:
- w terminie 30 dni od jej zawarcia, jeżeli umowę zawarłeś przed zarejestrowaniem pojazdu a pojazd nie został zarejestrowany – takie samo
prawo przysługuje również nam,
- zawartą na kolejne 12 miesięcy z powodu braku wypowiedzenia wcześniejszej umowy – pod warunkiem, że zawrzesz dla tego samego
pojazdu umowę ubezpieczenia OC w innym zakładzie ubezpieczeń, w tym celu należy wysłać do nas pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu
umowy.
Po sprzedaży pojazdu wypowiedzieć umowę może osoba, która nabędzie prawo własności pojazdu (nabywca). Nabywca może wypowiedzieć
umowę ubezpieczenia w dowolnym momencie do czasu zakończenia okresu ubezpieczenia. Aby wypowiedzieć umowę, należy wysłać do
nas podpisane oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.

