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Produkt: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody powstałe 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 ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 

Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Ustawa OC) 

  Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego to ubezpieczenia majątkowe z Dział II grupy 10 według Załącznika do Ustawy z 11 września 2015 r. o 
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, obejmujące odpowiedzialność cywilną za szkody związane z ruchem pojazdów mechanicznych. 

 
 

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

✓ Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna 
posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody powstałe w związku  
z ruchem tych pojazdów oraz odpowiedzialność cywilna każdej 
osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania 
ochrony ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem 
tego pojazdu. 

✓ 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. 

✓ 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. 

✓ Suma Ubezpieczenia wynosi w przypadku szkód na osobie 5.210.000 
euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte 
ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,  
a 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.  

✓ W zakresie szkód powstałych na terenie innych niż Polska państw, na 
terytoriach których ochrona ubezpieczeniowa działa zgodnie  
z przepisami prawa, ubezpieczenie zapewnia zakres ochrony 
ubezpieczeniowej wymagany przez prawo państwa, na terytorium 
którego doszło do zdarzenia, lub określony w przepisach prawa 
polskiego, w zależności od tego, który z tych zakresów jest szerszy. 

 Ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od kierującego 
pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:  
- wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie 

nietrzeźwości 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 
 

 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

Ubezpieczyciel nie ponosi 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; 

! 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, 
wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, 
numizmatycznych i podobnych; 

! polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska. 
 

 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

✓ Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami 
Porozumienia Wielostronnego, to jest  Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, 
Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa,  Liechtenstein , Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, 
Słowenia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy 
 

 

Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 

− Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczycielowi wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyc iel 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 zapłaty kolejnych rat składki, pisemnego zawiadamiania Ubezpieczyciela o wszelkich zmianach 
okoliczności dotyczących przedmiotu ubezpieczenia, niezwłocznie po powzięciu o nich wiadomości. 

− W razie zbycia pojazdu Ubezpieczający musi w ciągu 14 dni poinformować Ubezpieczyciela o tym fakcie i podać nam dane nabywcy. 

− W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczający jest zobowiązany do  podjęcia odpowiednich środków w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w miejscu wypadku,  podjęcia działań w celu zapobieżenia powiększaniu się szkody i zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,  
ułatwienia ustalenia wszelkich okoliczności wypadku lub zakresu szkody w postępowaniu prowadzonym przez Ubezpieczyciela. 
 

 

Jak i kiedy należy opłacać składki? 

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

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

Umowa ubezpieczenia zawierana jest co do zasady na okres 12 miesięcy [ale w niektórych przypadkach określonych w przepisach prawa może zostać zawarta na 
krótszy okres]. Okres 12 miesięcy kończy się w kolejnym roku z upływem dnia odpowiadającego początkowemu dniowi okresu ubezpieczenia. Jeśli posiadacz pojazdu 
nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa została zawarta, nie powiadomi na piśmie Ubezpieczyciela o jej wypowiedzeniu, 
umowa zostanie zawarta na kolejny okres 12 miesięcy. 
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z datą wskazaną we wniosko-polisie o ubezpieczenie. 
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się we wcześniejszej z poniższych dat:  

 



 

 

 

 

• z upływem okresu, na który umowa ubezpieczenia została zawarta; 

• z chwilą wyrejestrowania pojazdu; 

• z dniem odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 29 ust. 3 Ustawy OC; 

• 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 odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 40 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; 

• 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; 

• z dniem wypowiedzenia umowy na podstawie  art. 28a ust. 1 Ustawy OC; 

• 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 

• z chwilą wypowiedzenia umowy ubezpieczenia zawartej w trybie automatycznego wznowienia, gdy posiadacz w tym czasie był ubezpieczony w innym 
zakładzie ubezpieczeń. 
 

 

Jak rozwiąza umowę? 

 
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. 
 
Osoba, która nabędzie prawo własności pojazdu (nabywca), może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w dowolnym momencie do czasu z akończenia okresu 
ubezpieczenia. Aby wypowiedzieć umowę, należy wysłać do nas podpisane oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. 
 
Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy cz ym co najmniej jedna z umów 
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta w trybie automatycznego wznowienia umowy ubezpieczenia, to  ta umowa, która została 
zawarta w tym trybie, może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie. 
 


