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Produkt: Ubezpieczenie pojazdu od uszkodzenia, 
zniszczenia lub utraty 

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia podane  

są we wniosku- polisie o zawarcie umowy ubezpieczenia, w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia oraz  

w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń Komunikacyjnych zatwierdzonych uchwałą Zarządu wefox Insurance AG nr 1010 z dnia  

29 kwietnia 2021 r. i mających zastosowanie do Umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 30 kwietnia 2021 r. („OWU”) 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Dział II grupy 3 według Załącznika do Ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - obejmuje ono ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu 

 

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

✓ Pojazd mechaniczny wskazany w dokumencie ubezpieczenia 
podlegający rejestracji, zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej, posiadający ważne badania techniczne, wraz  
z zamontowanym fabrycznie wyposażeniem i urządzeniami 
służącymi bezpieczeństwu oraz utrzymaniu i używaniu go zgodnie z 
jego przeznaczeniem, a także z urządzeniami zabezpieczającymi 
przed kradzieżą („Pojazd”).  

✓ Pojazd jest objęty ochroną na wypadek uszkodzenia, zniszczenia lub 
utraty. 

✓ W przypadku wariantu ALLRISK AC przedmiotem ubezpieczenia jest 
Pojazd wraz z Bagażem podróżnym i Wyposażeniem dodatkowym. 

✓ W przypadku wariantu Smarter Casco ubezpieczenie może 
obejmować szkody powstałe na skutek działania żywiołów 
rozumianych jako nagłe działanie sił przyrody, Kradzież Pojazdu  
i szkodę całkowitą w zakresie wskazanych w OWU. 
-  

 Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe przed 
rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. 

 Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności powyżej sum ubezpieczenia, 
wskazanych w dokumencie ubezpieczenia z uwzględnieniem zapisów 
OWU i wskazanych w nich limitów odpowiedzialności. 

 Ubezpieczenie nie obejmuje pojazdów mechanicznych zarejestrowanych 
za granicą. 

 O ile nie umówiono się inaczej, zakresem ubezpieczenia nie są objęte 
szkody będące następstwem Kradzieży, która miała miejsce na terytorium 
Białorusi, Mołdawii, Rosji, Izraela, Turcji, Algierii lub Ukrainy. 

 W wariancie Smarter Casco ubezpieczenie nie obejmuje szkód  
w pojeździe powstałych z przyczyn lub w rozmiarze innym niż określone 
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia 

 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 
! będące następstwem kierowania lub użycia Pojazdu przez Kierującego, 

który: 
- znajdował się w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu  

w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, narkotyków, innych 
środków odurzających lub leków o podobnym działaniu, jeżeli osoba 
ta wiedziała lub winna była wiedzieć o takim działaniu leku; 

- nie posiadał w chwili zdarzenia wymaganych prawem kraju, na 
terenie którego doszło do zdarzenia, uprawnień do kierowania 
Pojazdem; 

- zbiegł z miejsca zdarzenia lub oddalił się, mimo spoczywającego na 
nim prawnego obowiązku pozostania na miejscu zdarzenia lub 
polecenia pozostania na miejscu zdarzenia wydanego przez 
funkcjonariusza policji; 

! powstałe na skutek wojny, inwazji, wrogich działań obcego państwa, 
działania o charakterze wojennym, wojny domowej, rebelii i podobnych 
zdarzeń; 

! powstałych na skutek aktów terroru; 
! powstałe w następstwie użycia Pojazdu w związku z popełnieniem lub 

usiłowaniem popełnienia przestępstwa, jako narzędzia przestępstwa 
przez Ubezpieczonego, osobę uprawnioną do korzystania z Pojazdu lub 
osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie 
domowym; 

! powstałe na skutek użycia Pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub 
wskutek niewłaściwego załadowania lub przewożenia ładunku lub 
bagażu; 

! powstałe w następstwie użycia Pojazdu w związku z popełnieniem lub 
usiłowaniem popełnienia przestępstwa, jako narzędzia przestępstwa 
przez Ubezpieczonego, osobę uprawnioną do korzystania z Pojazdu lub 
osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie 
domowym, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku; 

! polegające na utracie materiałów eksploatacyjnych; 
! eksploatacyjne, będące następstwem uszkodzenia albo zniszczenia 

ogumienia, będące następstwem zużycia, działania korozji, utlenienia, 
zawilgocenia, działania pleśni, oddziaływania normalnych warunków 
atmosferycznych oraz pogorszenia się stanu technicznego Pojazdu 
wskutek jego długotrwałego postoju; 

! będące następstwem Kradzieży, jeżeli kierujący wysiadł z Pojazdu, 
pozostawiając wewnątrz kluczyk lub sterownik służący do otwarcia 
Pojazdu lub uruchomienia Pojazdu bez ich zabezpieczenia przed 
możliwością uruchomienia Pojazdu przy ich pomocy przez osobę 
niepowołaną lub po opuszczeniu Pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru 
kierującego lub pasażerów, pozostawiono w Pojeździe lub nie dokonano 
zabezpieczenia poza Pojazdem: dokumentów Pojazdu, kluczyka lub 
sterownika służącego do otwarcia Pojazdu lub uruchomienia Pojazdu lub 
kluczyka lub sterownika służącego do uruchomienia zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych lub po opuszczeniu Pojazdu i pozostawieniu go bez 
nadzoru kierującego lub pasażerów, nie dokonano zabezpieczenia 
Pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji lub nie uruchomiono 
wszystkich zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, w które Pojazd był 

 



 

wyposażony, z wyjątkiem przypadku, gdy Kradzieży dokonano  
z pomieszczenia zamkniętego, chyba że nie miało to wpływu na powstanie 
szkody; 

! polegające na awarii Pojazdu; 
! powstałe w pojazdach pochodzących z kradzieży lub innego przestępstwa 

oraz takich, których własności ubezpieczony nie nabył do dnia powstania 
szkody. 

 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

✓ Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, państw należących do Unii Europejskiej 
oraz Algierii, Andory, Czarnogóry, Islandii, Izraela, Liechtensteinu, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Monako, Norwegii, Rosji (część europejska), San Marino, 
Szwajcarii, Tunezji, Turcji (część europejska), Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Watykanu. 

✓ O ile nie umówiono się inaczej, zakresem ubezpieczenia nie są objęte szkody będące następstwem Kradzieży, która miała miejsce na terytorium Białorusi, 
Mołdawii, Rosji, Izraela, Turcji, Algierii lub Ukrainy. 

 

Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 

− Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczycielowi wszystkie znane sobie okoliczności dotyczące przedmiotu ubezpieczenia,  o które 
Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu lub innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez pełnomocnika, 
obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane; 

− Ubezpieczający jest zobowiązany do opłacania składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty; 

− w czasie trwania umowy Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia kolejnych rat składki,  pisemnego zawiadamiania Ubezpieczyciela o wszelkich zmianach 
okoliczności dotyczących przedmiotu ubezpieczenia, niezwłocznie po powzięciu o nich wiadomości; 

− w czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający, a także Ubezpieczony, jeśli wiedział, że umowę zawarto na jego rachunek, zobowiązani są do 
umożliwienia dostępu do Pojazdu osobie upoważnionej przez Ubezpieczyciela w celu dokonania oceny ryzyka, , powiadomienia Ubezpieczyciela o utracie lub 
skopiowaniu kluczyków lub innego urządzenia przewidzianego przez producenta Pojazdu do uruchomienia silnika lub odblokowania zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych Pojazdu, a także o wymianie kluczyków lub takiego urządzenia w Pojeździe, wymiany kluczyków, innych urządzeń przewidzianych przez 
producenta Pojazdu do uruchomienia silnika, zamków i urządzeń zabezpieczających Pojazd przed Kradzieżą, po utracie kluczyków lub takich urządzeń; 

− w razie oddalenia się od Pojazdu na odległość uniemożliwiającą jego obserwację i odpowiednio szybką reakcję na zagrożenie, Ubezpieczający, Ubezpieczony, 
zobowiązani są zabrać ze sobą wszystkie znajdujące się elementy Wyposażenia dodatkowego niezamontowane na stałe; 

− W przypadku powstania Szkody Ubezpieczający, a także Ubezpieczony, jeśli wiedział, że umowę zawarto na jego rachunek zobowiązani są do:  

▪ użycia dostępnych im środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, niezwłocznego 

powiadomienia o Szkodzie Policji, , nie później jednak niż w czasie 12 godzin od uzyskania o nim informacji w przypadku Kradzieży Pojazdu, jego części 

lub wyposażenia, poważnego uszkodzenia Pojazdu oraz w razie zaistnienia zdarzenia w okolicznościach nasuwających uzasadnione przypuszczenie, że 

popełniono przestępstwo;  

▪ w przypadku Kradzieży Pojazdu: niezwłocznego wyrejestrowania Pojazdu, w razie wypadku z udziałem innego uczestnika ruchu drogowego, w miarę 

możliwości, zanotowania danych dotyczących uczestnika wypadku i pojazdu,  

▪ w razie wypadku spowodowanego przez zwierzęta domowe lub hodowlane, w miarę możliwości ustalenia danych dotyczących właścicie la lub posiadacza 

zwierząt,  

▪ niezwłocznego powiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie, nie później jednak niż w terminie - 5 dni roboczych od uzyskania o nim informacji,  

a w przypadku Kradzieży - 2 dni roboczych od uzyskania informacji o Kradzieży, 

▪ niedokonywania ani niedopuszczenia do dokonania żadnych zmian w uszkodzonym Pojeździe przed przeprowadzeniem oględzin przez osobę 

upoważnioną przez Ubezpieczyciela, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia Pojazdu po zdarzeniu albo zmniejszenia rozmiaru Szkody 

bądź jest uzasadniona koniecznością kontynuowania bezpiecznej jazdy, 

▪ niedokonywania ani niedopuszczenia do dokonania naprawy Pojazdu bez zgody Ubezpieczyciela lub jej przedstawiciela zagranicznego, umożliwienia 

dostępu do przedmiotu ubezpieczenia osobie upoważnionej przez Ubezpieczyciela w celu przeprowadzenia likwidacji Szkody,  

▪ przedłożenia Ubezpieczycielowi rachunku poniesionych strat oraz umożliwienia Ubezpieczycielowi dokonania ustaleń dotyczących przyczyny i rozmiaru 

Szkody, jak również udostępnienia posiadanych dowodów, niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia 

oraz podstaw do wystąpienia z roszczeniem regresowym, a także udzielenia w tym celu wszelkiej pomocy i wyjaśnień.  

− W przypadku zgłoszenia szkody będącej następstwem kradzieży pojazdu, Ubezpieczony zobowiązany jest okazać Ubezpieczycielowi dowód własności pojazdu, 
przekazać Ubezpieczycielowi: dokumenty wskazane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, kluczyki lub inne urządzenia przewidziane przez producenta pojazdu 
do uruchomienia Pojazdu lub odblokowania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, w liczbie i stanie podanej we wniosku o ubezpieczenie lub w informacji 
przekazanej Ubezpieczycielowi. 

 

Jak i kiedy należy opłacać składki? 

Składkę można opłacić jednorazowo lub w ratach zgodnie z harmonogramem płatności wskazanym w Polisie. 
Składka powinna być opłacona nie później niż w dniu poprzedzającym początek ochrony ubezpieczenia.  
Składka może zostać opłacona gotówką u Agenta lub z wykorzystaniem płatności elektronicznych.  
 

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

O ile nie umówiono się inaczej umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy.  
Okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się w dniu ustalonym w umowie ubezpieczenia i potwierdzonym w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, nie 
wcześniej niż od dnia następnego po zawarciu umowy oraz nie wcześniej niż dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty w pełnej wysokości ustalonej 
w umowie ubezpieczenia.  
Ochrona ubezpieczeniowa oraz okres trwania umowy ubezpieczenia kończy się: 
- z upływem okresu na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta, 
- wraz z odstąpieniem od umowy przez ubezpieczającego, 
- z upływem okresu wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron, 
- w przypadku nieopłacenia przez Ubezpieczającego kolejnej raty składki w terminie określonym w Polisie – po bezskutecznym upływie terminu 7 dni od dnia 

otrzymania przez Ubezpieczającego od Ubezpieczyciela wezwania do zapłaty zaległej raty składki wraz z informacją o skutkach niezapłacenia składki we 
wskazanym terminie 

 

 

Jak rozwiązać umowę? 

Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, a w przypadku, gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą - 
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy Ubezpieczyciel nie poinformował Ubezpieczającego będącego konsumentem 
o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie.  
 
W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia bez jednoczesnej obecności obu stron przy użyciu środków porozumiewania się na odległość Ubezpieczający będący 
konsumentem może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia   
informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów na odległość  tj. na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy  
o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy; termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane. 
 


