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Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia znajdują się 
w Ustawie z 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz w innych dokumentach. 
 
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 

 

Ubezpieczenie majątkowe, Dział II według Załącznika do Ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 
reasekuracyjnej, Grupa 10 – Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i 
użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika. 

 

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 
 

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

 Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność 
cywilna posiadacza pojazdu mechanicznego oraz 
kierującego pojazdem mechanicznym za szkody 
wyrządzone w związku z ruchem pojazdu objętego 
umową, będące następstwem śmierci, uszkodzenia 
ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub 
uszkodzenia mienia. 

Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu 
mechanicznego uważa się również szkodę powstałą 
podczas i w związku z: 

1. wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub 
wysiadaniem z niego; 

2. bezpośrednim załadowywaniem lub 
rozładowywaniem pojazdu mechanicznego; 

3. zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego. 

Górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 
stanowi suma gwarancyjna. Suma gwarancyjna jest 
równowartością w złotych: 

1. w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro na 
każdego poszkodowanego; 

2. w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro; 

w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki 
są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę 
poszkodowanych. 
 

 Wyrządzenia szkód przez posiadacza pojazdu w jego 
majątku lub na jego osobie.  

 Wyrządzenia szkód niepozostających w związku z ruchem 
pojazdu mechanicznego.  

 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

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

! polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska. 
 

 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

 Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 Ubezpieczenie obejmuje na zasadzie wzajemności również zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są 

sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 

1. Podanie do wiadomości Towarzystwa wszystkich znanych Ubezpieczającemu okoliczności, o które Towarzystwo pyta przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia oraz informowanie o wszelkich zmianach tych okoliczności i danych Ubezpieczającego (w tym 
adresu i siedziby) w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.  

2. Terminowe opłacenie składki.  
3. W razie przeniesienia prawa własności pojazdu przekazanie posiadaczowi, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, 

potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz powiadomienie na piśmie zakładu 
ubezpieczeń w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu o fakcie przeniesienia prawa własności tego 
pojazdu i podanie następujących danych posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu: imię, nazwisko, adres 
zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany, lub nazwę, siedzibę i numer REGON.  

4. Przedsięwzięcie wszystkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, staranie się o złagodzenie skutków 
zdarzenia oraz zapewnienie pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak również w miarę możliwości zabezpieczenie mienia osób 
poszkodowanych.  

5. Zapobieżenie, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody.  
6. Niezwłoczne powiadomienie policji o zdarzeniu, o ile doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub do wypadku powstałego w 

okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo.  
7. Udzielenie pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie 

z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia.  
8. Niezwłoczne powiadomienie o zdarzeniu zakładu ubezpieczeń oraz udzielenie mu niezbędnych wyjaśnień i przekazanie 

posiadanych informacji.  
9. Przedstawienie Towarzystwu posiadanych dowodów dotyczących zdarzenia i szkody oraz ułatwienie ustalenia okoliczności 

zdarzenia i rozmiaru szkód, jak również udzielenie pomocy w dochodzeniu roszczeń przeciwko sprawcy szkody.  
 

 

Jak i kiedy należy opłacać składki? 

Składka płatna jest w złotych, w sposób wskazany w dokumencie ubezpieczenia 
 

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki 
ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. 

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń trwa przez okres wskazany w umowie i kończy się z upływem ostatniego dnia tego okresu.  

Ochrona kończy się: 

1. z upływem okresu, na który została zawarta (chyba że doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres z mocy prawa); 
2. z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego; 
3. z dniem odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, o ile umowa została zawarta 

przed rejestracją pojazdu, a pojazd w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy nie został zarejestrowany; 
4. w razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu – z dniem jej wypowiedzenia przez posiadacza, na którego przeszło 

lub zostało przeniesione prawo własności; 
5. w razie, gdy posiadacz pojazdu utracił posiadanie pojazdu na rzecz właściciela pojazdu -     z dniem jej wypowiedzenia przez 

właściciela pojazdu; 
6. 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; 
7. z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, z uwzględnieniem art. 474 i art. 476 ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późna. zm.); 
8. z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą; 
9. z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 40 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta; 
10. 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; 
11. z dniem wypowiedzenia przez Ubezpieczającego umowy ubezpieczenia zawartej z mocy prawa, w przypadku, gdy posiadacz 

pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń. 

 

 

Jak rozwiązać umowę? 

W przypadku, gdy posiadacz pojazdu w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, a jedna z umów 
zawarta jest w trybie art. 28 ust. 1 ustawy, umowa zawarta w tym trybie może być przez niego wypowiedziana na piśmie. 

Posiadacz pojazdu może wypowiedzieć umowę nie później niż na jeden dzień przed jej zakończeniem, aby nie została zawarta kolejna 
umowa na roczny okres ubezpieczenia. 

Od umowy ubezpieczenia można odstąpić w trybie określonym w art. 40 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

Wszelkie oświadczenia dotyczące rozwiązania umowy, w formie pisemnej, kieruj na adres Polins.  


