
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?
 ✔ Wyrządzenie osobie trzeciej przez posiadacza lub kierującego 

pojazdem mechanicznym szkody w związku z ruchem pojaz-
du mechanicznego (w tym umyślnie lub w wyniku rażącego 
niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on 
odpowiedzialność).

Suma gwarancyjna odpowiada wysokości sumy gwarancyjnej 
obowiązującej w kraju miejsca zdarzenia, jednak nie może być niż-
sza niż równowartość w złotych: 
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 zastosowaniu kursu 
średniego walut obcych NBP, obowiązującego w dniu wyrządze-
nia szkody. 

 ✘ Wyrządzenia szkód przez posiadacza pojazdu w jego mająt-
ku lub na jego osobie.

 ✘ Wyrządzenia szkód niepozostających w związku z  ruchem 
pojazdu mechanicznego.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody (główne 
wyłączenia):
 ! polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mie-

nia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu 
mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w  której po-
siadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wy-
rządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojaz-
du mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona; 
wyłączenie to nie obejmuje szkody wyrządzonej w mieniu, 
jeżeli pojazdy mechaniczne uczestniczące w  zdarzeniu są 
przedmiotem umowy leasingu, zawartej przez posiadaczy 
tych pojazdów z tym samym finansującym, lub zostały prze-
właszczone przez posiadaczy tych pojazdów na tego same-
go wierzyciela lub które są przedmiotem zastrzeżenia wła-
sności rzeczy sprzedanej na rzecz tego samego wierzyciela;

 ! wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach 
lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę 
ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż po-
jazd przewożący te przedmioty;

 ! polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów warto-
ściowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów 
filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych;

 ! polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium RP.
 ✔ Ubezpieczenie obejmuje na zasadzie wzajemności również zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygna-

tariuszami Porozumienia Wielostronnego.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
 — 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.

 — Terminowe opłacenie składki.
 — W razie przeniesienia prawa własności pojazdu przekazanie posiadaczowi, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, potwierdze-

nia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz powiadomienie na piśmie zakładu ubezpieczeń w ter-
minie 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.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  
posiadaczy pojazdów mechanicznych 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo: 
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 
Polska

Produkt: 
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych na warunkach określonych w ustawie 
z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
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cd. Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
 — 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.
 — Zapobieżenie, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody.
 — Niezwłoczne powiadomienie policji o zdarzeniu, o ile doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub do wypadku powstałego w okoliczno-

ściach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo.
 — Udzielenie pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z poda-

niem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia.
 — Niezwłoczne powiadomienie o zdarzeniu zakładu ubezpieczeń oraz udzielenie mu niezbędnych wyjaśnień i przekazanie posiadanych in-

formacji.
 — Przedstawienie Towarzystwu posiadanych dowodów dotyczących zdarzenia i szkody oraz ułatwienie ustalenia okoliczności zdarzenia i roz-

miaru szkód, jak również udzielenie pomocy w dochodzeniu wobec sprawcy szkody.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka płatna jest w złotych, jednorazowo lub w ratach, na wskazany Ubezpieczającemu rachunek bankowy.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres trwania umowy ubezpieczenia rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia.
Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty.
W przypadku umowy ubezpieczenia, zawartej w następstwie braku wypowiedzenia dotychczasowej umowy na piśmie najpóźniej na jeden 
dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, odpowiedzialność Towarzystwa powstaje z chwilą zawarcia umowy.
Jeżeli w umowie ubezpieczenia zakład ubezpieczeń wskazał późniejszy termin płatności składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność Towa-
rzystwa rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy.
W przypadku umów ubezpieczenia zawieranych na okres krótszy niż 12 miesięcy termin rozpoczęcia odpowiedzialności Towarzystwa można określić  
w umowie ubezpieczenia inaczej niż podano wyżej.
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy, który kończy się z upływem dnia poprzedzającego początkowy dzień okresu ubezpie-
czenia, z wyjątkiem umów ubezpieczenia krótkoterminowego, które mogą być zawarte na okres krótszy niż 12 miesięcy.
Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia 
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie Towarzystwa o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została 
zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.
Okres trwania umowy ubezpieczenia ustaje z chwilą jej rozwiązania.
Odpowiedzialność Towarzystwa ustaje z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę?
Wypowiadając ją na piśmie najpóźniej na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych została zawarta – skutek rozwiązujący umowę ubezpieczenia następuje zgodnie z zasadą z upływem okresu 12 
miesięcy, na jaki umowa została zawarta, z zastrzeżeniem że w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia zawartej na okres kolejnych 
12 miesięcy wskutek niepowiadomienia na piśmie Towarzystwa o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia nie później niż na jeden dzień przed 
upływem okresu 12 miesięcy oraz zawarcia drugiej umowy ubezpieczenia w innym zakładzie ubezpieczeń – skutek rozwiązujący następuje 
z chwilą otrzymania przez Towarzystwo oświadczenia o wypowiedzeniu.
Odstępując od umowy:
–  jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawierana przed rejestracją pojazdu, zaś pojazd w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy nie został zare-

jestrowany;
–  jeżeli umowa zawierana jest na odległość – w terminie 30 dni od dnia poinformowania konsumenta o zawarciu umowy lub od dnia potwier-

dzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy.


