
 
Pełne informacje podane są w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.  U.  z  2016  r. poz. 2060 z późn. zm.) 
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem 
tych pojazdów, uregulowane ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 

 

Co jest przedmiotem  
ubezpieczenia? 

 

 

 Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna 
każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w 
okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej 
wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu, 
będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju 
zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia 
mienia. 

 Suma gwarancyjna w przypadku szkód na osobie wynosi 5 
000 000 Euro w odniesieniu do jednego zdarzenia bez 
względu na liczbę poszkodowanych oraz w przypadku 
szkód w mieniu wynosi 1 000 000 Euro w odniesieniu do 
jednego zdarzenia bez względu na liczbę poszkodowanych.  

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

 

 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych nie obejmuje: 

 Odpowiedzialności cywilnej przewoźnika; 

 Odpowiedzialności za  uszkodzenia pojazdu, którym została wyrządzona 
szkoda; 

 Szkód osobowych powstałe po stronie sprawcy szkody. 

 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

 

 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych nie obejmuje odpowiedzialności za: 

 Szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone 
przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to również 
sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została 
wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w 
którym szkoda została wyrządzona; wyłączenie nie obejmuje szkody wyrządzonej 
w mieniu, jeżeli pojazdy mechaniczne uczestniczące w zdarzeniu są przedmiotem 
umowy leasingu zawartej przez  posiadaczy tych pojazdów z tym samym 
finansującym lub zostały przewłaszczone przez posiadaczy tych pojazdów na tego 
samego wierzyciela lub które są przedmiotem zastrzeżenia własności rzeczy 
sprzedanej na rzecz tego samego wierzyciela; 

 Szkody wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, 
chyba że  odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu  
mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty; 

 Szkody polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, 
wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i 
podobnych; 

 Szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska. 

 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

 

 Ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na zasadzie wzajemności, również na terytorium państw,  
których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. 

Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 

 

Obowiązki na początku umowy: 

- Ubezpieczony będący jednocześnie Ubezpieczającym obowiązany jest podać do wiadomości ubezpieczyciela wszystkie znane sobie 
okoliczności, 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 ubezpieczenia:  

- Ubezpieczony będący jednocześnie Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia składki.  

- Ubezpieczony będący jednocześnie Ubezpieczający 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. 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 
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- Ubezpieczony będący posiadaczem pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, jest obowiązany do przekazania 
posiadaczowi, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń, 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 własności 
pojazdu, które obejmują: imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany lub nazwę, siedzibę i numer REGON.  

W przypadku przedstawienia/zgłoszenia roszczenia Ubezpieczony ma obowiązek: 

- Ubezpieczony, będący osobą uczestnicząca w zdarzeniu jest obowiązany do przedsięwzięcia wszystkich środków w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa 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 powstałego  
w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo; 

- Ubezpieczony, będący osobą uczestnicząca w zdarzeniu objęty ubezpieczeniem jest obowiązany do udzielenia pozostałym uczestnikom 
zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy 
ubezpieczenia oraz do niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu zakładu ubezpieczeń, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i przekazując 
posiadane informacje. 

- Ubezpieczony, będący osobą której odpowiedzialność jest objęta ubezpieczeniem obowiązkowym, a także osoba występująca z roszczeniem, 
powinny przedstawić zakładowi ubezpieczeń, Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu lub Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych posiadane dowody dotyczące zdarzenia i szkody oraz ułatwić im ustalenie okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkód, jak również 
udzielić pomocy w dochodzeniu przez zakład ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub Polskie Biuro Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych roszczeń przeciwko sprawcy szkody. 

 

Jak i kiedy należy opłacać składki? 

 

Składkę ubezpieczeniową należy opłacić w wysokości i terminach określonych przez strony umowy w umowie ubezpieczenia, przy czym zapłata 
może być jednorazowa bądź w ratach. Płatność - w zależności od ustaleń stron umowy ubezpieczenia - może nastąpić w formie przelewu na 
dedykowany rachunek bankowy lub ewentualnie gotówką, poprzez pośrednika. 

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

 

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy,. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia 
umowy  
i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. Jeżeli w umowie ubezpieczenia zakład ubezpieczeń wskazał późniejszy termin 
płatności składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy. 

 

Jak rozwiązać umowę? 

 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia należy złożyć zakładowi ubezpieczeń na piśmie. 

1. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia 
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się,  
że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.  

2. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego 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 określonym w punkcie 1, umowa 
zawarta w tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie. 

3. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło  
lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu 
z dniem jej wypowiedzenia.  

4. W przypadku, gdy posiadacz utracił posiadanie tego pojazdu na rzecz właściciela umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, 
na który została zawarta, chyba że właściciel pojazdu mechanicznego wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia 
OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. 

 


