
Ubezpieczenie Autocasco
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo: AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., Polska 
Numer zezwolenia: NU/DPL/401/41/58/06/WR,  
DNS/602/121/17/08/09/RC

Produkt: Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące umowy ubezpieczenia znajdują się w innych dokumentach,  
w szczególności w: Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń Komunikacyjnych, zatwierdzonych uchwałą Zarządu AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. nr 3/26/07/2018 z dnia 
26 lipca 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe, Dział II, Grupa 3 według Załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: 
Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w: 1) pojazdach samochodowych, 2) pojazdach lądowych 
bez własnego napędu.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 ✔ Uszkodzenie, zniszczenie lub utrata pojazdu, jego części lub 

wyposażenia dodatkowego (o ile jest zamontowane na stałe 
i zostało wskazane we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia) 
wskutek wszelkich zdarzeń; suma ubezpieczenia jest zmienną 
w czasie kwotą odpowiadającą wartości pojazdu w danym 
momencie trwania umowy albo – w przypadku zawarcia umowy 
z gwarantowaną sumą ubezpieczenia niezmienną w trakcie umowy 
– kwotą odpowiadającą wartości pojazdu z dnia złożenia wniosku 
o zawarcie umowy ubezpieczenia.

 ✔ Uszkodzenie (w tym całkowite zniszczenie) bagażu, pod 
warunkiem że uszkodzenie bagażu nastąpiło w trakcie tego 
samego wypadku, w którego następstwie uległ uszkodzeniu 
pojazd, za który Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, oraz 
pod warunkiem, że bagaż znajdował się w ubezpieczonym 
pojeździe lub bagażniku zewnętrznym podczas zajścia wypadku 
objętego ochroną ubezpieczeniową; suma ubezpieczenia  
– 2000 PLN.

 ✘ Awarii pojazdu lub jego wyposażenia.
 ✘ Uszkodzenia, zniszczenia, utraty wyposażenia dodatkowego, 

jeśli nie zostało ono wskazane we wniosku o zawarcie umowy 
ubezpieczenia.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
 ! Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są 

szkody spowodowane umyślnie przez Ubezpieczonego lub 
Ubezpieczającego.

 ! Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody 
spowodowane wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego 
lub Ubezpieczającego, chyba że zapłata odszkodowania lub 
spełnienie świadczenia odpowiada w danych okolicznościach 
względom słuszności.

 ! Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody 
powstałe podczas i wskutek kierowania pojazdem przez 
osoby, które znajdowały się w stanie nietrzeźwości lub  
w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub środków zastępczych – w rozumieniu 
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii – lub podobnie 
działających leków, o ile – zgodnie z informacją podaną przez 
producenta leku – jego zażycie wpływa na zdolność prowadzenia 
pojazdów mechanicznych, chyba że nie miało to wpływu na 
zajście zdarzenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Na Terytorium Polski i pozostałych krajów europejskich, z wyłączeniem ryzyka kradzieży na terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
 — Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które jest pytany przez Ubezpieczyciela 

we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez 
przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane.

 — Ubezpieczający ma obowiązek zawiadomić Ubezpieczyciela o wszelkich zmianach okoliczności, o których mowa powyżej, niezwłocznie po 
otrzymaniu o nich wiadomości.

 — Ubezpieczający zobowiązany jest dokonać weryfikacji poprawności danych i informacji zawartych w treści otrzymanych od Ubezpieczyciela 
dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia. W razie stwierdzenia niezgodności danych i informacji zawartych w treści 
otrzymanych od Ubezpieczyciela dokumentów ze stanem rzeczywistym Ubezpieczający powinien zgłosić ten fakt Ubezpieczycielowi telefonicznie 
lub na piśmie w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, podając jednocześnie właściwe dane.

 — Ubezpieczający lub Ubezpieczony na żądanie Ubezpieczyciela mają obowiązek udostępnić pojazd do przeprowadzenia inspekcji.
 — Ubezpieczający zobowiązany jest do terminowej płatności składki.
 — Jeżeli Ubezpieczający podał do wiadomości Ubezpieczyciela nieprawdziwe informacje mające wpływ na wysokość składki, Ubezpieczający 

zobowiązany jest do dopłaty kwoty składki wynikającej z różnicy pomiędzy składką, jaka należałaby się Ubezpieczycielowi, gdyby podano dane 
prawdziwe, a składką przyjętą w umowie ubezpieczenia.

 — Ubezpieczający przed zawarciem umowy na rzecz osoby trzeciej zobowiązany jest przekazać Ubezpieczonemu Ogólne Warunki Ubezpieczeń 
Komunikacyjnych na piśmie lub, jeśli Ubezpieczony wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku.

 — Ubezpieczający, na żądanie Ubezpieczyciela, ma obowiązek przedstawić dokumenty potwierdzające dane podane we wniosku o zawarcie umowy 
ubezpieczenia.

 — Ubezpieczający lub Ubezpieczony ma obowiązek niezwłocznie, na wezwanie Ubezpieczyciela, dostarczyć zaświadczenie o dotychczasowym 
przebiegu ubezpieczenia.



Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy.
Okres trwania umowy ubezpieczenia rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia, przy czym umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą w sytuacji, gdy:
1) została sporządzona propozycja zawarcia umowy ubezpieczenia – z chwilą zapłacenia składki lub jej pierwszej raty w terminie wskazanym w propozycji 
zawarcia umowy ubezpieczenia;
2) propozycja zawarcia umowy ubezpieczenia nie została sporządzona – z chwilą zaakceptowania przez Ubezpieczyciela wniosku o zawarcie umowy 
ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem określonym w umowie ubezpieczenia jako początek ochrony ubezpieczeniowej, a kończy się z dniem 
rozwiązania umowy ubezpieczenia.
Okres trwania umowy kończy się z chwilą jej rozwiązania.

Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie  
7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczający będący konsumentem może odstąpić od umowy ubezpieczenia zawartej bez jednoczesnej obecności Stron przy użyciu środków 
porozumiewania się na odległość w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa 
w art. 39 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy.
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę, jeżeli w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia pojazd będący przedmiotem ubezpieczenia 
nie zostanie zarejestrowany w Polsce.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę można opłacić jednorazowo lub w ratach przelewem bankowym, za pobraniem pocztowym, kartą płatniczą, gotówką, z wykorzystaniem 
polecenia zapłaty lub płatności elektronicznych za pośrednictwem agenta rozliczeniowego.
Składkę lub jej ratę należy opłacić w sposób i w terminie wskazanym we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub w polisie.

W razie zaistnienia szkody Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest:
 — Niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela o zajściu zdarzenia, nie później jednak niż w terminie 7 dni od wypadku, a w przypadku kradzieży – nie 

później niż w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o kradzieży.
 — Przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku.
 — Użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.
 — Nie dokonywać żadnych zmian lub napraw w uszkodzonym pojeździe ani wyposażeniu dodatkowym bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin 

przez przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba że:
a) było to uzasadnione koniecznością kontynuowania bezpiecznej jazdy,
b)  w razie wypadku za granicą koszty naprawy w zakresie niezbędnym do kontynuowania bezpiecznej jazdy nie przekraczają równowartości 2000 euro,
c)  Ubezpieczyciel poinformował Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osobę przez niego uprawnioną o odstąpieniu od konieczności wykonania oględzin,
d)  Ubezpieczyciel nie przeprowadził oględzin w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie lub 14 dni – jeżeli Ubezpieczyciel 

powiadomił, że niezbędne jest powołanie niezależnych rzeczoznawców.
 — Niezwłocznie – nie później jednak niż w terminie 1 dnia od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu – zawiadomić policję lub inne odpowiednie organy o:

a) wypadku z ofiarami w ludziach,
b) szkodzie powstałej w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo,
c) kradzieży pojazdu,
d)  kradzieży kluczyków lub innych urządzeń służących do otwarcia i uruchomienia pojazdu, a także dokumentów pojazdu (dowód rejestracyjny lub 

wtórnik, lub pozwolenie czasowe, lub karta pojazdu, jeśli taka została wydana).
 — W razie kolizji z innym środkiem transportu (pojazdem) przeznaczonym do poruszania się po drogach odnotować, w miarę możliwości:

a) numer rejestracyjny tego pojazdu,
b) imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu osoby kierującej tym pojazdem,
c)  numer polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, nazwę i adres zakładu ubezpieczeń w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) – dotyczy to wszystkich uczestników kolizji. W przypadku gdy sprawcą był 
kierujący pojazdem niezarejestrowanym w Polsce legitymujący się Zieloną Kartą, w miarę możliwości należy zażądać wydania kopii Zielonej Karty 
(tj. oderwać i zabrać dolną część Zielonej Karty).

 — W razie wypadku spowodowanego przez zwierzęta ustalić, w miarę możliwości, dane właściciela i ewentualnego jego ubezpieczyciela w zakresie 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (obowiązkowego lub dobrowolnego).

 — Współpracować z Ubezpieczycielem lub jego przedstawicielem w celu ustalenia okoliczności wypadku i rozmiaru szkody.
 — Udzielić wszelkiej pomocy w dochodzeniu przez Ubezpieczyciela roszczeń przeciwko sprawcy zdarzenia.
 — Jeżeli Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek, obowiązki te ciążą na nim od chwili, w której dowiedział się o tym fakcie.


