
Ubezpieczenie komunikacyjne w ruchu 
zagranicznym 

 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 
Przedsiębiorstwo: wefox Insurance AG 
działający w Polsce za pośrednictwem 
oddziału pod firmą wefox Insurance 
AG Spółka Akcyjna Oddział w Polsce 

Produkt: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody powstałe na 
terytorium państw będących członkami Systemu Zielonej 
Karty w związku z ruchem pojazdu  

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia podane 
są we wniosko-polisie o zawarcie umowy ubezpieczenia, w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia oraz 
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń Komunikacyjnych wersja 02.2022 i mających zastosowanie do umów ubezpieczenia 
zawieranych od dnia 1 marca 2022 r. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego w ruchu zagranicznym to ubezpieczenia majątkowe z Dział II grupy 10 według Załącznika do Ustawy 
z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Obejmuje ono odpowiedzialność cywilną za szkody związane z ruchem pojazdów mechanicznych, powstałe na 
terytorium państw będących członkami Systemu Zielonej Karty. 

 
 

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
 Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna 

posiadacza pojazdu lub kierowcy pojazdu mechanicznego za szkody 
wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem tego 
pojazdu poza granicami Polski, na terytorium Państw będących 
Członkami Systemu Zielonej Karty. 

 Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody wyrządzone w związku  
z ruchem tego pojazdu, będące następstwem śmierci, uszkodzenia 
ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia 
mienia. 

 O ile prawo miejsca zdarzenia nie stanowi inaczej ochroną 
ubezpieczeniową objęte są również szkody powstałe podczas  
i w związku z wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub 
wysiadaniem z niego; bezpośrednim załadowywaniem lub 
rozładowywaniem pojazdu mechanicznego; zatrzymaniem lub 
postojem pojazdu mechanicznego. 

 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest określona sumą gwarancyjną 
przewidzianą przepisami prawa obowiązującymi w państwie, na 
terytorium którego zaszedł wypadek ubezpieczeniowy, nie niższa 
jednak od sumy gwarancyjnej w wysokości: 
- w przypadku szkód na osobie 5.210.000 euro w odniesieniu do 

jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem 
bez względu na liczbę poszkodowanych, 

- w przypadku szkód w mieniu 1.050.000 euro w odniesieniu do 
jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem 
bez względu na liczbę poszkodowanych, 

przy czym sumy te są określane przy zastosowaniu kursu średniego 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu 
wyrządzenia szkody.  
 

 Jeżeli prawo miejsca zdarzenia nie stanowi inaczej, Ubezpieczyciel nie 
pokrywa kosztów zastępstwa procesowego posiadacza lub kierowcy 
pojazdu, ustanowionego w postępowaniu cywilnym bez jego zgody 

 Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów ustanowienia obrońcy  
w postępowaniu karnym prowadzonym przeciwko posiadaczowi lub 
kierowcy pojazdu, a także jakichkolwiek kar pieniężnych i grzywien lub 
innych podobnych płatności nałożonych na posiadacza lub kierowcę 
pojazdu 

 Ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od kierującego 
pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego odszkodowania, jeżeli 
kierujący: 
- wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie nietrzeźwości lub w chwili 

wypadku znajdował się pod wpływem środków odurzających, 
substancji psychotropowych lub środków o podobnym działaniu ; 

- 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. 
 

 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

Jeżeli prawo miejsca zdarzenia nie stanowi inaczej, Ubezpieczyciel nie 
odpowiada 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; 

! 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 ; 

! polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, 
dokumentów lub zbiorów numizmatycznych, filatelistycznych lub 
podobnych ; 

! polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska. 
 

 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

 Ubezpieczenie obowiązuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium państw  członków Systemu Zielonej Karty, wymienionych w Dokumencie 
ubezpieczenia – Międzynarodowej Karcie Ubezpieczenia Samochodowego. 
 

 

Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 

- Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczycielowi wszystkie znane sobie okoliczności, 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. 

- w trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający jest zobowiązany do opłacania składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty w pełnej wysokości 
wskazanej w Polisie, o ile nie umówiono się inaczej; 

- W czasie trwania umowy Ubezpieczający zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania Ubezpieczyciela o wszelkich zmianach okoliczności dotyczących 
przedmiotu ubezpieczenia, niezwłocznie po powzięciu o nich wiadomości 

- osoba kierująca pojazdem w ruchu zagranicznym obowiązany jest posiadać dokument ubezpieczenia i okazywać go na każde żądanie organów kontrolnych 
- niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela o zbyciu Pojazdu, podając dane osobowe nabywcy Pojazdu 

W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego: 
a) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku, starać się o złagodzenie skutków wypadku oraz  

w miarę możliwości zapewnić udzielenie pomocy lekarskiej osobom poszkodowanym, jak również zabezpieczyć mienie osób poszkodowanych; 
b) zapobiec, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody oraz starać się o zebranie dowodów pozwalających na ustalenie okoliczności Zdarzenia oraz rodzaju 

i rozmiarów szkody 
c) udzielić osobom poszkodowanym niezbędnych informacji, koniecznych do identyfikacji Ubezpieczyciela  łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej 

umowy ubezpieczenia 

 



 

 

d) w razie zderzenia z innym pojazdem odnotować dane dotyczące tego pojazdu, kierowcy pojazdu, numeru polisy oraz nazwę i adres ubezpieczyciela  
w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza i kierującego pojazdem, a  jeżeli za szkodę odpowiedzialna jest osoba 
trzecia uzyskać stosowne oświadczenie lub protokół urzędowy potwierdzający okoliczności zdarzenia, jeżeli taki został sporządzony 

e) powiadomić policję o wypadku z ofiarami w ludziach oraz o wypadku powstałym w okolicznościach nasuwających przypuszczenia, że popełniono 
przestępstwo 

- w razie zgłoszenia roszczenia Ubezpieczający, Ubezpieczony lub osoba kierująca Pojazdem obowiązani są  niezwłocznie, najdalej w terminie 7 dni, powiadomić  
o tym Ubezpieczyciela dostarczając dokumenty dotyczące okoliczności wypadku i rozmiaru szkody, 

- jeżeli poszkodowany wystąpi z roszczeniem o odszkodowanie na drogę sądową przeciwko Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub osobie kierującej Pojazdem, 
obowiązani są oni niezwłocznie zawiadomić o tym Ubezpieczyciela 

 

 

Jak i kiedy należy opłacać składki? 

Składkę można opłacić jednorazowo lub w ratach zgodnie z harmonogramem płatności wskazanym wPolisie. 
Składka powinna być opłacona nie później niż w dniu wskazanym Polisie.  
Składka może zostać opłacona gotówką lub z wykorzystaniem płatności elektronicznych.  
 

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

Umowę ubezpieczenia zawiera się do końca trwania polisy Ubezpieczenia OC, jednak na okres nie krótszy niż 15 dni. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z 
chwilą doręczenia przez Ubezpieczyciela posiadaczowi pojazdu lub osobie przez niego upoważnionej wniosko-polisy i Zielonej Karty. 
Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia następnego po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej i nie wcześniej niż  
z chwilą przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. 
Umowa ubezpieczenia ZK rozwiązuje się:  

 z upływem terminu określonego w umowie ubezpieczenia; 
 z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia określonym w art. 29 ust. 3 Ustawy OC; 
 z dniem przeniesienia prawa własności Pojazdu 
 z chwilą wyrejestrowania pojazdu 
 z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza,  

z uwzględnieniem art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym; 
 z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń; 
 z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą; 
 z dniem wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 lub 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, albo równoważnego dokumentu 

wydanego w innym państwie; 
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa wraz z rozwiązaniem umowy ubezpieczenia. 

 

 

Jak rozwiązać umowę? 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego w ruchu zagranicznym ulega rozwiązaniu jednocześnie z chwilą rozwiązania umowy 
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zawartej z Ubezpieczycielem, 
 
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. 
 
 


