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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 
wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 ✔ Trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy lub pasażerów 

w następstwie nieszczęśliwego wypadku powstałego w związku z:

1) ruchem pojazdu wskazanego w polisie,

2)  przebywaniem Ubezpieczonego w pojeździe wskazanym 
w polisie w przypadku zatrzymania lub postoju na trasie jazdy,

3) wsiadaniem do i wysiadaniem z pojazdu wskazanego w polisie,

4) naprawą na trasie ruchu pojazdu wskazanego w polisie.

Suma ubezpieczenia określana jest podczas składania wniosku 
o zawarcie umowy ubezpieczenia i potwierdzana w polisie. Nie 
może przekroczyć kwoty 100 000 PLN w stosunku do jednego 
Ubezpieczonego.

 ✔ Śmierć psa lub kota przewożonego pojazdem wskazanym w polisie 
będąca następstwem wypadku związanego z ruchem tego pojazdu, 
o ile nastąpiła przed upływem 2 tygodni od dnia nieszczęśliwego 
wypadku; suma ubezpieczenia – 2000 PLN.

 ✘ Wyrządzenia krzywd.
 ✘ Wyrządzenia szkód majątkowych.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ubezpieczyciel nie odpowiada za następstwa nieszczęśliwych 
wypadków, jeżeli:
 ! Ubezpieczony w chwili zdarzenia nie miał zapiętych pasów 

bezpieczeństwa, chyba że był zwolniony z obowiązku korzystania 
z pasów bezpieczeństwa, o ile dotyczy to nieszczęśliwych 
wypadków mających miejsce podczas jazdy oraz zachodzi 
związek przyczynowy z powstaniem następstw nieszczęśliwego 
wypadku.

 ! W pojeździe w chwili zdarzenia znajdowało się więcej osób niż 
liczba miejsc siedzących wskazanych w dowodzie rejestracyjnym, 
o ile zachodzi związek przyczynowy z powstaniem następstw 
nieszczęśliwego wypadku.

 ! Pasażer jechał z kierowcą prowadzącym pojazd w stanie 
nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, 
innych środków odurzających lub podobnie działających leków, 
nawet jeżeli były one przepisane przez lekarza, o ile – zgodnie 
z informacją podaną przez producenta leku – jego zażycie 
wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, 
jeżeli zachodzi związek przyczynowy pomiędzy kierowaniem 
pojazdem w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu, 
narkotyków, innych środków odurzających lub podobnie 
działających leków a zaistniałym wypadkiem.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Na Terytorium Polski i pozostałych krajów europejskich.

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, a 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 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.
Ubezpieczający może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

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 z wykorzystaniem 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 wypadku Ubezpieczający lub Ubezpieczony są zobowiązani:
 — Zapobiec, w miarę możliwości, zwiększeniu szkody.
 — Niezwłocznie zawiadomić policję i pogotowie ratunkowe o wypadku oraz jego ofiarach.
 — Niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela o zajściu wypadku, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zajścia wypadku.
 — Przedstawić Ubezpieczycielowi dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia i wysokości świadczenia, wskazane przez Ubezpieczyciela 

oraz udzielić wszelkich wymaganych przez Ubezpieczyciela informacji, wypełnić zgodnie z prawdą przedłożony formularz zgłoszenia szkody i zwrócić 
go we wskazanym terminie.

 — Umożliwić Ubezpieczycielowi zasięgnięcie informacji dotyczących stanu zdrowia Ubezpieczonego, w szczególności u lekarzy prowadzących.
Jeżeli Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek, obowiązki te ciążą na nim od chwili, w której dowiedział się o tym fakcie.


