
OGÓLNE ZASADY UBEZPIECZENIA

§ 1

1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà

zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych

przez Concordia Wielkopolska Towarzystwo

Ubezpieczeƒ Wzajemnych, zwane dalej „ubezpieczy-

cielem“, z osobami fizycznymi, osobami prawnymi, bàdê

jednostkami organizacyjnymi nie posiadajàcymi

osobowoÊci prawnej, zwanymi dalej „ubezpieczajàcym“.

2. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje wy∏àcznie w zakresie

ryzyk okreÊlonych w dokumencie ubezpieczenia i jego

uzupe∏nieniach, zgodnie z postanowieniami niniejszych

ogólnych warunków ubezpieczenia.

3. Umowa ubezpieczenia mo˝e regulowaç prawa 

i obowiàzki stron w sposób odbiegajàcy od niniejszych

ogólnych warunków ubezpieczenia. Wprowadzenie do

umowy ubezpieczenia postanowieƒ dodatkowych lub

odmiennych od niniejszych ogólnych warunków

ubezpieczenia wymaga przyj´cia tych postanowieƒ przez

obie strony umowy w formie pisemnej pod rygorem

niewa˝noÊci. Ubezpieczyciel przedstawi ubezpie-

czajàcemu ró˝nice pomi´dzy umowà ubezpieczenia 

a ogólnymi warunkami ubezpieczenia, wyznaczajàc mu

co najmniej siedmiodniowy termin do zg∏oszenia

sprzeciwu. W braku sprzeciwu uwa˝a si´, ˝e umowa

dosz∏a do skutku zgodnie z treÊcià dokumentu

ubezpieczenia nast´pnego dnia po up∏ywie

wyznaczonego terminu do z∏o˝enia sprzeciwu.

4. W sprawach nieuregulowanych umowà ubezpieczenia

oraz postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia

majà zastosowanie przepisy ustawy o dzia∏alnoÊci

ubezpieczeniowej, kodeksu cywilnego oraz inne

bezwzgl´dnie obowiàzujàce przepisy prawa.

§ 2

1. Umow´ ubezpieczenia mo˝na zawrzeç na rzecz innej

osoby (ubezpieczonego). W takim przypadku

postanowienia niniejszych ogólnych warunków

ubezpieczenia majà odpowiednie zastosowanie tak˝e

wobec tej osoby.

2. Ubezpieczyciel mo˝e podnieÊç przeciwko wszystkim

ubezpieczonym osobom zarzuty dotyczàce niewykonania

lub nienale˝ytego wykonania obowiàzków wynikajàcych

z umowy ubezpieczenia.

CO OBEJMUJE UBEZPIECZENIE

§ 3

CZEGO DOTYCZY UBEZPIECZENIE

1. Ubezpieczenie dotyczy wskazanych w umowie ubezpie-

czenia pojazdów mechanicznych (wraz z wyposa˝eniem

podstawowym), zarejestrowanych w Polsce 

i dopuszczonych do ruchu po drogach publicznych,

zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.

2. Po op∏aceniu dodatkowej sk∏adki ubezpieczeniem mo˝e

zostaç obj´te wyposa˝enie dodatkowe pojazdu.

§ 4

OD CZEGO CHRONI UBEZPIECZENIE

Pojazdy sà ubezpieczone na wypadek:

1) zderzenia si´ pojazdów,

2) zderzenia si´ pojazdu z osobami, zwierz´tami lub

przedmiotami,

3) uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,

4) po˝aru, wybuchu, zatopienia oraz nag∏ego dzia∏ania

innych si∏ przyrody, niezale˝nie od miejsca ich powstania,

5) nag∏ego dzia∏ania czynnika termicznego lub chemi-

cznego pochodzàcego z zewnàtrz pojazdu.

§ 5

1. Pojazd mo˝na ubezpieczyç równie˝ na wypadek

kradzie˝y pojazdu lub jego cz´Êci, je˝eli umowa

zawierana jest na okres nie krótszy ni˝ 12 miesi´cy.

2. Warunkiem odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela za

kradzie˝ pojazdu lub jego cz´Êci jest:

1) co najmniej jedno zainstalowane w pojeêdzie

urzàdzenie zabezpieczajàce przed kradzie˝à - przy

samochodach o wartoÊci do 30.000,- z∏otych,

2) co najmniej dwa zainstalowane w pojeêdzie

urzàdzenia zabezpieczajàce przed kradzie˝à - przy

samochodach o wartoÊci powy˝ej 30.000,- z∏otych.

3. Urzàdzenia, o których mowa w ust. 2 muszà byç sprawne

techniczne, atestowane w Polsce i posiadaç certyfikat

skutecznoÊci wydany przez Paƒstwowy Instytut

Motoryzacji lub Instytut Techniki Samochodowej; za

urzàdzenia takie uwa˝a si´ w szczególnoÊci fabrycznie

zmontowane zabezpieczenia takie jak: autoalarm,

mechaniczna blokada skrzyni biegów, immobiliser, jak

równie˝ urzàdzenie z funkcjà antynap´dowà lub

antyporwaniowà.

§ 6

1. Zakres ubezpieczenia mo˝e zostaç ograniczony na

wniosek ubezpieczajàcego.

2. Ograniczenie zakresu ubezpieczenia mo˝e polegaç na:

1) wprowadzeniu do ubezpieczenia udzia∏u w∏asnego

dla szkód powsta∏ych wskutek kradzie˝y pojazdu 

z miejsca innego ni˝ miejsce zamkni´te lub

strze˝one - w wysokoÊci równej 15% okreÊlonej 

w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia,

2) zaw´˝eniu ubezpieczenia od zdarzeƒ wymie-

nionych w § 4 poprzez:

a) wy∏àczenie z zakresu ubezpieczenia szkód,

których wartoÊç nie przekracza równowartoÊci

15% sumy ubezpieczenia okreÊlonej w umowie

ubezpieczenia i jednoczeÊnie, 

b) wprowadzenie do ubezpieczenia udzia∏u

w∏asnego w tej samej wysokoÊci. 

3) przyj´ciu w umowie ubezpieczenia kosztorysowego

wariantu okreÊlania wartoÊci szkody, o którym mowa

w § 26.

§ 7

ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZENIA

Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje teren Polski

oraz paƒstw europejskich, przy czym na terytorium paƒstw

by∏ego ZSRR (z wyjàtkiem Litwy, ¸otwy i Estonii)

ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeƒ wymienionych w § 4 ust.

1 pkt. 3)-5) oraz w § 5 ust. 1. 

CZEGO NIE OBEJMUJE UBEZPIECZENIE

§ 8

1. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powsta∏ych wskutek

umyÊlnej winy lub ra˝àcego niedbalstwa ubezpie-

czajàcego albo osób, z którymi ubezpieczajàcy pozostaje

we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które

ponosi odpowiedzialnoÊç. 

2. Ponadto z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy∏àczone

sà szkody spowodowane przez:

1) sytuacje nadzwyczajne: dzia∏ania wojenne, stan

wojenny, stan wyjàtkowy, wojn´ domowà, zamieszki,

rozruchy, niepokoje spo∏eczne, trz´sienia ziemi,

strajki, lokauty oraz akty terroryzmu i sabota˝u, 

a tak˝e konfiskat´, nacjonalizacj´, przetrzymywanie

lub zarekwirowanie mienia przez w∏adz´, 

2) wyjàtkowe czynniki: dzia∏anie energii jàdrowej lub

ska˝enie radioaktywne, promienie laserowe 

i maserowe oraz pole magnetyczne i elektroma-

gnetyczne.

§ 9

1. Ubezpieczeniem nie sà obj´te:

1) pojazdy z∏o˝one poza firmà producenta 

(tzw. sk∏adaki), 

2) kabriolety, 

3) pojazdy wyprodukowane w krajach Ameryki

Pó∏nocnej,

4) pojazdy eksploatowane d∏u˝ej ni˝ 12 lat, chyba 

˝e umowa ubezpieczenia jest kontynuacjà

poprzedniej, bezszkodowej umowy ubezpieczenia,

zawartej z Concordia Wielkopolska Towarzystwo

Ubezpieczeƒ Wzajemnych.

2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

1) dotyczàce materia∏ów p´dnych, eksploatacyjnych lub

smarnych, 

2) o wartoÊci nie przekraczajàcej 300,00 z∏ lub 1% sumy

ubezpieczenia, w zale˝noÊci od tego, która z tych

wielkoÊci jest wy˝sza, 

3) wynikajàce z naturalnego zu˝ycia pojazdu lub jego

cz´Êci (tzw. szkody eksploatacyjne) albo zwiàzane 

z wadà wykonania pojazdu lub jego naprawy, 

4) polegajàce na spadku wartoÊci handlowej pojazdu, 

w nast´pstwie zg∏oszonej szkody,

5) b´dàce nast´pstwem u˝ytkowania pojazdu

niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz spowo-

dowane przez przewo˝ony ∏adunek.

3. Ubezpieczenie nie obejmuje tak˝e szkód powsta∏ych:

1) w pojazdach nie zarejestrowanych albo nie

zg∏oszonych do ewidencji lub nie posiadajàcych

wa˝nego badania technicznego potwierdzonego

odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym,

tak˝e wówczas gdy pojazd zosta∏ skradziony,

2) podczas u˝ywania pojazdu przez ubezpieczajàcego

lub uprawnionego kierowc´ jako narz´dzie

przest´pstwa,

3) w czasie u˝ywania pojazdu w zwiàzku z obowià-

zkowymi Êwiadczeniami na rzecz wojska lub innych

podmiotów, a tak˝e powsta∏e w pojazdach

uczestniczàcych w akcjach protestacyjnych lub

blokadach dróg,

4) na skutek przew∏aszczenia pojazdu,

5) w wyniku kradzie˝y pojazdu lub jego cz´Êci  albo

u˝ycia pojazdu bez zgody i wiedzy w∏aÊciciela, je˝eli:

a) w chwili dokonania kradzie˝y pojazd nie by∏

nale˝ycie zabezpieczony lub nie by∏y urucho-

mione wszystkie znajdujàce si´ w pojeêdzie

urzàdzenia zabezpieczajàce, okreÊlone w § 5,

oddalenia si´ kierujàcego od pojazdu 

i pozostawienia kluczyków w pojeêdzie, chyba 

˝e pojazd zosta∏ utracony wskutek rozboju,

b) w chwili dokonania kradzie˝y pojazd nie posiada∏

zainstalowanych sprawnych urzàdzeƒ zabezpie-

czajàcych przed kradzie˝à, okreÊlonych w § 5,

c) klucze lub dokumenty pojazdu nie by∏y nale˝ycie

zabezpieczone poza pojazdem, chyba ˝e pojazd

zosta∏ utracony wskutek rozboju,

d) poszkodowany nie przed∏o˝y∏ ubezpieczycielowi

orygina∏u dowodu rejestracyjnego i innych

orygina∏ów dokumentów pojazdu, na podstawie

których pojazd by∏ dopuszczony do ruchu w dniu

szkody oraz kompletu kluczy s∏u˝àcych do

otwarcia i uruchomienia pojazdu w liczbie

podanej we wniosku ubezpieczeniowym wraz 

z kompletem urzàdzeƒ uruchamiajàcych

urzàdzenia zabezpieczajàce przed kradzie˝à

(piloty, immobilizery, karty magnetyczne itp.),

chyba ˝e pojazd zosta∏ utracony wskutek

rozboju,

6) w pojeêdzie, którego kierowca w chwili wypadku

nie posiada∏ wymaganych uprawnieƒ do

kierowania pojazdem, a w szczególnoÊci: prawa

jazdy, badaƒ lekarskich lub wymaganego

Êwiadectwa kwalifikacji,

7) w pojeêdzie, którego kierujàcy w chwili wypadku

znajdowa∏ si´ w stanie nietrzeêwoÊci lub stanie

wskazujàcym na spo˝ycie alkoholu, by∏ pod

wp∏ywem narkotyków, Êrodków psychotropowych

lub innych podobnie dzia∏ajàcych Êrodków, 

a tak˝e gdy kierowca pojazdu bez uzasadnionej

przyczyny oddali∏ si´ z miejsca wypadku,

8) w okolicznoÊciach innych ni˝ opisane przez

ubezpieczajàcego podczas zg∏oszenia szkody

ubezpieczycielowi,

9) w pojeêdzie oddanym do sprzeda˝y komisowej,

10) w pojeêdzie nielegalnie wprowadzonym na polski

obszar celny,

11) w pojeêdzie u˝ytkowanym jako taksówka,

12) podczas jazd próbnych, prototypowych,

testowych, rajdów, wyÊcigów, treningów,

konkursów albo u˝ycia pojazdu jako rekwizytu,

13) w wyniku kradzie˝y radia lub radioodtwarzacza 

z odejmowanym panelem czo∏owym, gdy

ubezpieczajàcy nie mo˝e przedstawiç tego

panela towarzystwu,

14) w ubezpieczonym pojeêdzie w czasie

powierzenia pojazdu warsztatom us∏ugowym 

(np. naprawcze, diagnostyczne, myjnie itp.),

15) w okolicznoÊciach innych ni˝ okreÊlone w zg∏o-

szeniu szkody dokonanym w Towarzystwie.

§ 10

1. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód 

w pojazdach pochodzàcych z kradzie˝y lub innego

przest´pstwa.

2. W sytuacji opisanej w ust. 1 zap∏acona sk∏adka podlega

zwrotowi po potràceniu kosztów manipulacyjnych 

w wysokoÊci 20%.

3. Zastrze˝enie opisane w ust. 1 nie ma zastosowania,

je˝eli:

1) do dnia szkody ubezpieczajàcy sta∏ si´ w∏aÊcicielem

pojazdu, 

2) w∏aÊciciel pojazdu wyrazi∏ zgod´ na wyp∏at´

odszkodowania na rzecz ubezpieczajàcego.

ZASADY ZAWIERANIA UBEZPIECZENIA

§ 11

UMOWA UBEZPIECZENIA

1. Do zawarcia umowy ubezpieczenia niezb´dne jest

z∏o˝enie pisemnych oÊwiadczeƒ o treÊci i w formie

wymaganej przez ubezpieczyciela dla prawid∏owej oceny

ryzyka oraz wype∏nienie i podpisanie przez strony

formularza umowy ubezpieczenia.

2. Ubezpieczyciel mo˝e uzale˝niç zawarcie umowy

ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji

zwiàzanych z umowà.

3. Nienale˝na zni˝ka sk∏adki otrzymana na podstawie

z∏o˝onego dokumentu lub oÊwiadczenia

ubezpieczajàcego uprawnia ubezpieczyciela do: 

1) ˝àdania dop∏aty sk∏adki wraz z nale˝nymi odsetkami

lub

2) wypowiedzenia umowy, albo 

3) obni˝enia odszkodowania proporcjonalnie do

zani˝enia sk∏adki lub ca∏kowitej odmowy wyp∏aty

odszkodowania - w przypadku gdy szkoda ju˝

powsta∏a.

SUMA UBEZPIECZENIA 

§ 12

1. Suma ubezpieczenia jest górnà granicà

odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela z zastrze˝eniem

postanowieƒ § 39.

2. Je˝eli w okresie obj´tym umowà ubezpieczenia nastàpi

wzrost wartoÊci ubezpieczonego pojazdu, ubezpiecza-

jàcy mo˝e zg∏osiç ten fakt ubezpieczycielowi i za jego

zgodà dokonaç podwy˝szenia sumy ubezpieczenia

(doubezpieczenia), op∏acajàc dodatkowà sk∏adk´.

§ 13

1. Sum´ ubezpieczenia ustala ubezpieczajàcy w oparciu

o wartoÊç rynkowà pojazdu na dzieƒ zawarcia umowy

ubezpieczenia. WartoÊç ta musi odpowiadaç cenom

publikowanym w miesi´czniku Info-Ekspert „Pojazdy

samochodowe - wartoÊci rynkowe“ lub katalogu Eurotax

z zastrze˝eniem postanowieƒ § 38.

2. Suma ubezpieczenia powinna byç równa kwocie

okreÊlonej w fakturze sprzeda˝y tego pojazdu

powi´kszonej o podatek VAT. Mo˝liwoÊç ta dotyczy

wy∏àcznie fabrycznie nowych pojazdów okreÊlonej marki,

zakupionych u autoryzowanego dealera, je˝eli umowa

ubezpieczenia zawierana jest nie póêniej ni˝ w terminie

jednego miesiàca od daty wystawienia faktury. Tak

ustalona suma ubezpieczenia jest uznawana przez

ubezpieczyciela za wartoÊç rynkowà pojazdu do dnia

wystàpienia szkody, jednak˝e przez okres nie d∏u˝szy ni˝

3 miesiàce od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia tego

pojazdu.
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3. Ustalenie sumy ubezpieczenia mo˝e nastàpiç na

podstawie innego, wiarygodnego i uzgodnionego 

z ubezpieczycielem êród∏a specjalistycznego 

- w przypadku, gdy nie istnieje ˝adna z wymienionych

wy˝ej mo˝liwoÊci okreÊlenia rzeczywistej wartoÊci

rynkowej pojazdu.

4. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o kwot´

wyp∏aconego odszkodowania, a˝ do jej ca∏kowitego

wyczerpania. W takim przypadku umowa ubezpieczenia

rozwiàzuje si´.

5. Za zgodà ubezpieczyciela ubezpieczajàcy mo˝e

uzupe∏niç sum´ ubezpieczenia do wartoÊci rynkowej

pojazdu (wyposa˝enia dodatkowego) o ile z∏o˝y nowy

wniosek ubezpieczeniowy, przedstawi pojazd po

naprawie do ogl´dzin i op∏aci dodatkowà sk∏adk´.

SK¸ADKA UBEZPIECZENIOWA, ZNI˚KI I ZWY˚KI

§ 14

1. WysokoÊç sk∏adki ubezpieczeniowej i tryb jej

p∏atnoÊci sà ustalane na podstawie taryfy sk∏adek

obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy.

2. Roz∏o˝enie sk∏adki na raty wymaga wniosku

ubezpieczajàcego. Terminy p∏atnoÊci kolejnych rat i ich

wysokoÊç okreÊla si´ w umowie ubezpieczenia.

3. Ubezpieczyciel udziela zni˝ek sk∏adki: 

- za jednorazowà op∏at´ sk∏adki,

- za bezszkodowà kontynuacj´ ubezpieczenia,

- za ubezpieczenie AC drugiego pojazdu w Concordia

Wielkopolska Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Wzajemnych stanowiàcego w∏asnoÊç ubezpieczo-

nego, ma∏˝onka/ma∏˝onki lub ich wspó∏w∏asnoÊç,

- za ubezpieczenie pojazdu zakupionego 

u autoryzowanego dealera na terenie RP (zni˝ka

dotyczy wy∏àcznie Grup Zawodowych oraz Grupy

Bezpieczni) jako fabrycznie nowy, wchodzàcego 

w drugi rok lub trzeci rok eksploatacji,

- za przynale˝noÊç do Grupy Zawodowej wskazanej 

w Za∏àczniku Nr 5 do taryfy,

- za przynale˝noÊç do Grupy Bezpieczni zgodnie 

z Za∏àcznikiem Nr 6 do taryfy,

- za posiadanie gara˝u,

- za przyj´cie w umowie ubezpieczenia systemu

rozliczenia kosztów naprawy wed∏ug wariantu

kosztorysowego, 

- za fakt zawarcia ubezpieczenia Concordia Firma,

- za fakt zawarcia ubezpieczenia OC rolnika,

obowiàzkowego ubezpieczenia budynków rolniczych,

ubezpieczenia mienia rolnego,

- za zawarte ubezpieczenie AC w Towarzystwie na

dany pojazd,

- za wy∏àczenie z zakresu ubezpieczenia szkód

powsta∏ych wskutek zdarzeƒ, których wartoÊç nie

przekracza kwoty odpowiadajàcej 15% sumy

ubezpieczenia okreÊlonej w umowie, wraz 

z jednoczesnym wprowadzeniem w odniesieniu do

tych szkód udzia∏u w∏asnego w tej samej wysokoÊci, 

- za wprowadzenie do umowy ubezpieczenia udzia∏u

w∏asnego w odniesieniu do szkód powsta∏ych

wskutek kradzie˝y pojazdu z miejsca innego ni˝

miejsce zamkni´te lub strze˝one w wysokoÊci 15%

sumy ubezpieczenia okreÊlonej w umowie, 

- inne zni˝ki.

4. Ubezpieczyciel udziela zwy˝ek sk∏adki:

- za roz∏o˝enie na 4 raty,

- za wiek posiadacza pojazdu do 25 lat lub posiadanie

prawa jazdy krócej ni˝ 2 lata, 

- za ubezpieczenie pojazdów podwy˝szonego ryzyka

wskazanych w Za∏àczniku Nr 4, 

- za wykupienie potràcenia zu˝ycia eksploatacyjnego

uzale˝nionego od okresu u˝ytkowania pojazdu,

- za wykupienie udzia∏u w∏asnego za drugà i nast´pne

szkody, 

- za sta∏à sum´ ubezpieczenia przez 12 miesi´cy

pojazdów fabrycznie nowych, 

- za szkodowy przebieg ubezpieczenia

- za ubezpieczenie pojazdów przeznaczonych do

nauki jazdy, ich zarobkowego wynajmowania,

transportu towarów i ∏adunków niebezpiecznych,

- inne zwy˝ki.

OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA
ODPOWIEDZIALNOÂCI UBEZPIECZYCIELA

§ 15

1. Okres ubezpieczenia oznacza si´ w umowie.

2. Poczàtek i koniec okresu ubezpieczenia sà datami

uzgodnionymi przez strony umowy.

§ 16

1. Rozpocz´cie ochrony ubezpieczeniowej nast´puje od

dnia i godziny wskazanej w umowie ubezpieczenia jako

poczàtek okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, 

˝e w chwili zawierania umowy zostanie dokonana wp∏ata

sk∏adki lub jej pierwszej raty i pojazd zostanie

przedstawiony do ogl´dzin przed zawarciem tej umowy.

2. Niezap∏acenie sk∏adki lub jej raty w terminie

wyznaczonym przez ubezpieczyciela powoduje

rozwiàzanie umowy ubezpieczenia z up∏ywem 14 dni

kalendarzowych od wyznaczonego terminu zap∏aty.

3. Rozwiàzanie umowy ubezpieczenia nie pozbawia

ubezpieczyciela prawa ˝àdania zap∏aty sk∏adki

proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym

udziela∏ ochrony ubezpieczeniowej.

4. Ubezpieczyciel uprawniony jest do potràcenia z kwoty

odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych niezale˝nie

od tego, którego rodzaju ubezpieczenia dotyczy wyp∏ata.

5. W razie wyznaczenia terminu zap∏aty sk∏adki lub

pierwszej raty sk∏adki przed poczàtkiem okresu

ubezpieczenia, do skutków opóênienia w zap∏acie majà

odpowiednie zastosowanie postanowienia ust. 1-4.

6. Zap∏ata sk∏adki w formie przelewu bankowego lub

przekazu pocztowego jest uznana za dokonanà w chwili

z∏o˝enia zlecenia zap∏aty w banku lub w urz´dzie

pocztowym na w∏aÊciwy rachunek ubezpieczyciela. 

7. Za zap∏at´ sk∏adki lub raty sk∏adki uznaje si´ wy∏àcznie

zap∏at´ takiej kwoty, która jest nie ni˝sza od kwoty sk∏adki

lub raty sk∏adki wynikajàcej z umowy ubezpieczenia.

8. Koniec ochrony ubezpieczeniowej nast´puje 

w przypadku wystàpienia szkody ca∏kowitej 

w ubezpieczonym pojeêdzie (o godzinie 00 dnia

nast´pnego po dniu, w którym wystàpi∏a szkoda), 

z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 1-7 i 9.

9. Ochrona ubezpieczeniowa koƒczy si´ z up∏ywem

okresu ubezpieczenia, chyba ˝e stosunek ubezpie-

czeniowy wygas∏ przed tym terminem.

OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO

§ 17

PRZED PODPISANIEM UMOWY 

1. Obowiàzkiem ubezpieczajàcego jest: 

1) udzielenie ubezpieczycielowi odpowiedzi na pytania

zamieszczone w umowie ubezpieczenia lub

skierowane do niego w innej formie pisemnej,

2) podanie wszystkich znanych okolicznoÊci istotnych

dla oceny ryzyka i ustalenia sk∏adki.

2. Je˝eli ubezpieczyciel zawar∏ umow´ ubezpieczenia mimo

braku odpowiedzi ubezpieczajàcego na poszczególne

pytania, pomini´te okolicznoÊci uwa˝a si´ za nieistotne.

§ 18

W CZASIE TRWANIA UMOWY 

1. Ubezpieczajàcy ma obowiàzek niezw∏ocznie zg∏aszaç

ubezpieczycielowi wszelkie zmiany okolicznoÊci, które

mogà mieç wp∏yw na zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa

wypadku. Obowiàzek ten dotyczy wszystkich

okolicznoÊci, o które ubezpieczyciel zapytywa∏ w umowie

ubezpieczenia albo w innych pismach przed zawarciem

umowy.

2. Pe∏nomocnik dzia∏ajàcy w imieniu ubezpieczajàcego

równie˝ jest obowiàzany do dope∏nienia obowiàzku

okreÊlonego w ust. 1, który - w tym wypadku - obejmuje

tak˝e okolicznoÊci znane pe∏nomocnikowi.

3. Niezgodne z prawdà informacje i okolicznoÊci, 

o których mowa w ust. 1, podane ubezpieczycielowi

przez ubezpieczajàcego albo jego pe∏nomocnika lub

niedope∏nienie obowiàzku, o którym mowa w ust. 2,

zwalniajà ubezpieczyciela od odpowiedzialnoÊci, chyba

˝e okolicznoÊci te nie majà wp∏ywu na zwi´kszenie

prawdopodobieƒstwa wypadku obj´tego umowà.

JAK POST¢POWAå W PRZYPADKU SZKODY

§ 19

1. W razie powstania szkody ubezpieczajàcy (kierowca

pojazdu) zobowiàzany jest podjàç wszelkie dost´pne

Êrodki w celu zmniejszenia szkody.  

2. Je˝eli ubezpieczajàcy umyÊlnie lub z powodu ra˝àcego

niedbalstwa nie wykona∏ obowiàzków okreÊlonych 

w ust. 1, ubezpieczyciel ma prawo odmówiç wyp∏aty

odszkodowania.

§ 20

W przypadku powstania szkody obowiàzkiem

ubezpieczajàcego jest niezw∏oczne poinformowanie 

o tym fakcie ubezpieczyciela (nie póêniej ni˝ w ciàgu 3 dni

roboczych od daty jej powstania lub uzyskania o niej

wiadomoÊci).

§ 21

W przypadku niedope∏nienia obowiàzku, o których mowa 

w § 20 ubezpieczyciel mo˝e odmówiç wyp∏aty

odszkodowania w ca∏oÊci lub w cz´Êci, je˝eli niedope∏nienie

obowiàzku mia∏o wp∏yw na ustalenie przyczyny wypadku,

wartoÊci szkody lub wysokoÊci odszkodowania. 

§ 22

Do obowiàzków ubezpieczajàcego nale˝y tak˝e:

1) niezw∏oczne powiadomienie najbli˝szej dla miejsca

szkody jednostki policji o ka˝dej szkodzie, która mog∏a

powstaç w wyniku przest´pstwa i uzyskanie pisemnego

potwierdzenia tego faktu z wyszczególnieniem

uszkodzonych lub utraconych przedmiotów, najpóêniej 

w terminie 24 godzin od momentu powzi´cia informacji 

o szkodzie,

2) pozostawienie bez zmian uszkodzonego pojazdu do

czasu przybycia przedstawiciela ubezpieczyciela, chyba

˝e zmiana jest niezb´dna w celu zabezpieczenia pojazdu

lub jest uzasadniona koniecznoÊcià kontynuowania

bezpiecznej jazdy. Ubezpieczyciel nie mo˝e powo∏ywaç

si´ na to postanowienie, je˝eli nie rozpoczà∏ likwidacji

szkody w ciàgu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia

o szkodzie,

3) wype∏nienie wymaganych przez ubezpieczyciela

dokumentów, w szczególnoÊci druku zg∏oszenia szkody,

w którym nale˝y opisaç rzeczywisty przebieg zdarzenia 

i okolicznoÊci powstania szkody,

4) podj´cie aktywnej wspó∏pracy z ubezpieczycielem 

w celu wyjaÊnienia wszelkich okolicznoÊci powstania

szkody i ustalenia jej wartoÊci,

5) stosowanie si´ do zaleceƒ ubezpieczyciela oraz

udzielanie mu informacji i niezb´dnych pe∏nomocnictw,

6) umo˝liwienie ubezpieczycielowi ustalenia

okolicznoÊci powstania szkody, jej rodzaju i wartoÊci,

jak równie˝ udzielenie w tym zakresie wszelkich

wyjaÊnieƒ oraz przedstawienie niezb´dnych dowodów.

§ 23

Niezale˝nie od obowiàzków okreÊlonych w §§ 19-22, 

w ubezpieczeniu autocasco do obowiàzków ubezpie-

czajàcego nale˝y:

1) ustalenie:

a) danych innych uczestników wypadku oraz Êwiadków,

je˝eli jest to mo˝liwe, 

b) czy sprawca wypadku jest ubezpieczony w zakresie

OC komunikacyjnego i w jakim towarzystwie

ubezpieczeniowym, 

c) numeru polisy sprawcy stwierdzajàcej zawarcie

umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów

mechanicznych, 

2) sporzàdzenie pisemnego zg∏oszenia szkody,

3) powiadomienie miejscowej jednostki policji lub innego

odpowiedniego podmiotu o kradzie˝y pojazdu, kluczy do

pojazdu, dokumentów pojazdu lub ka˝dej innej szkodzie,

która mog∏a powstaç w wyniku przest´pstwa, jak równie˝

o ka˝dym wypadku powodujàcym powa˝nà szkod´ 

w ubezpieczonym mieniu,

4) zaniechanie dokonywania jakichkolwiek zmian

w pojeêdzie oraz rozpoczynania naprawy bez

wczeÊniejszego przeprowadzenia jego ogl´dzin przez

przedstawiciela ubezpieczyciela i jego zgody;

ubezpieczyciel nie mo˝e powo∏ywaç si´ na to

postanowienie, je˝eli nie dokona∏ ogl´dzin w ciàgu 7 dni

od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie,

5) przed∏o˝enie oryginalnych dokumentów (w przypadku

kradzie˝y) potwierdzajàcych pochodzenie pojazdu 

i umo˝liwiajàce jego identyfikacj´ (np. brief, dokument

odprawy celnej, umowa kupna - sprzeda˝y, faktura

zakupu, karta pojazdu) oraz kompletu oryginalnych

kluczy s∏u˝àcych do otwarcia pojazdu w liczbie podanej

we wniosku ubezpieczeniowym wraz z kompletem

urzàdzeƒ uruchamiajàcych systemy zabezpieczajàce

przed kradzie˝à (piloty, immobilizery, karty magnetyczne

itp.), chyba ˝e pojazd zosta∏ utracony wskutek rozboju.

ZASADY USTALANIA WYSOKOÂCI ORAZ WYP¸ATY
ODSZKODOWANIA 

§ 24

1. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody pozostajàce 

w bezpoÊrednim zwiàzku ze zdarzeniami losowymi

okreÊlonymi w umowie ubezpieczenia.

2. W przypadku szkody ca∏kowitej - jej wartoÊç ustalona

b´dzie w kwocie równej wartoÊci rynkowej pojazdu z dnia

powstania szkody, z zastrze˝eniem postanowieƒ 

§§ 28-33 i § 38.

3. W przypadku szkody cz´Êciowej ubezpieczyciel ustala

jej wartoÊç w kwocie odpowiadajàcej kosztom naprawy:

1) Koszty naprawy ustala si´ na podstawie cen us∏ug 

i cz´Êci zamiennych obowiàzujàcych na terenie

Polski w dniu ustalenia odszkodowania 

z zastrze˝eniem postanowieƒ §§ 25-30, § 33.

2) wartoÊç ta obejmuje koszty naprawy zgodne 

z uszkodzeniami opisanymi w protokole ogl´dzin

pojazdu (ocenie technicznej), sporzàdzonym przez

ubezpieczyciela lub na jego zlecenie

§ 25

1. Dokonywanie naprawy pojazdu, sposób naprawy 

i wysokoÊç jej kosztów muszà byç zawsze wczeÊniej

uzgodnione z ubezpieczycielem.

2. W zale˝noÊci od systemu przyj´tego w umowie

ubezpieczenia ustalenie wartoÊci szkody cz´Êciowej

mo˝e nastàpiç w wariancie kosztorysowym lub

serwisowym, z zastrze˝eniem postanowieƒ § 27 ust. 2.

§ 26

1. Ustalenie wartoÊci szkody (w przypadku wybrania

wariantu kosztorysowego) nast´puje na podstawie

wyceny dokonanej przez ubezpieczyciela. Wyceny

dokonuje si´ w oparciu o zasady systemu Audatex (bez

uwzgl´dnienia podatku VAT), tzn. wed∏ug:

1) norm czasowych czynnoÊci okreÊlonych w systemie

Audatex,

2) stawki roboczogodziny ustalonej przez

ubezpieczyciela dla terenu likwidacji szkody,

3) wykazu cen cz´Êci zamiennych i materia∏ów

zawartych w tym systemie.

2. WysokoÊç cen cz´Êci zamiennych, które muszà byç

wymienione jest pomniejszana o zu˝ycie eksploatacyjne,

uzale˝nione od okresu u˝ytkowania pojazdu, 

z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 3:

Zu˝ycie eksploatacyjne 

wyra˝one w procentach 

Okres eksploatacji pojazdu wartoÊci cz´Êci 

zakwalifikowanych 

do wymiany

Do 4 lat (w∏àcznie) 0

Powy˝ej 4 do 6 lat (w∏àcznie) 15%

Powy˝ej 6 do 8 lat (w∏àcznie) 30%

Powy˝ej 8 do 10 lat (w∏àcznie) 50%

Powy˝ej 10 lat 70%

3. WysokoÊç zu˝ycia eksploatacyjnego cz´Êci

wymienionych w okresie eksploatacji pojazdu (je˝eli ich

wartoÊç jest udokumentowana orygina∏ami rachunków)

ustalana jest indywidualnie przy uwzgl´dnieniu okresu

ich u˝ytkowania.

§ 27

1. Ustalenie wartoÊci szkody (w przypadku wybrania

wariantu serwisowego) nast´puje wed∏ug wczeÊniej

uzgodnionych z ubezpieczycielem kosztów i sposobu

naprawy pojazdu przez zak∏ad dokonujàcy tej naprawy, 

w oparciu o normy czasowe oraz ceny cz´Êci 
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i materia∏ów producenta pojazdu (w szczególnoÊci uj´te

w systemie Audatex), z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 2.

2. Na wniosek ubezpieczajàcego, pomimo przyj´cia 

w umowie ubezpieczenia wariantu serwisowego,

ubezpieczyciel mo˝e dokonaç ustalenia wartoÊci szkody

w oparciu o wariant kosztorysowy, z zastrze˝eniem

postanowieƒ ust. 3.

3. Je˝eli ca∏kowite koszty naprawy pojazdu przekraczajà

wartoÊç ustalonà wed∏ug wariantu kosztorysowego, ich

uwzgl´dnienie przy ustaleniu wartoÊci szkody (w tym

równie˝ wysokoÊci podatku VAT) wymaga przed∏o˝enia

przez ubezpieczajàcego kompletu orygina∏ów faktur

dotyczàcych robocizny, cz´Êci zamiennych i materia∏ów

(w tym lakierniczych).

4. W przypadku naprawy dokonanej bez uprzedniego

uzgodnienia z ubezpieczycielem, ale udokumentowanej

fakturami:

1) koszty naprawy podlegajà weryfikacji do Êredniego

poziomu cen us∏ug naprawczych stosowanych na

danym terenie, 

2) ceny cz´Êci zamiennych i materia∏ów (w tym

lakierniczych) maksymalnie do wartoÊci zawartych 

w systemie Audatex, pomniejszonych o wysokoÊç

zu˝ycia eksploatacyjnego, o którym mowa w § 26

ust. 2.

§ 28

1. Je˝eli konieczna jest wymiana ca∏ego nadwozia lub

kabiny pojazdu, wartoÊç szkody ustala si´ wed∏ug ceny

nowego zespo∏u lub elementu, pomniejszonej o kwot´

zu˝ycia eksploatacyjnego. Kwota ta obliczana jest wg

stawki 10% za ka˝dy rok, wynikajàcej ze stopnia zu˝ycia

pojazdu - maksymalnie 80%.

2. Ka˝dy miesiàc stanowi 1/12 stawki rocznej, a miesiàc

rozpocz´ty uwa˝a si´ za pe∏ny.

3. Za nadwozie uwa˝a si´ tak˝e kabin´ kierowcy wraz 

z cz´Êcià ∏adunkowà (pasa˝erskà) pojazdu, jak równie˝

skorup´ przyczepy turystycznej.

4. Przy wymianie ogumienia i akumulatora do ustalenia

wartoÊci szkody przyjmuje si´ cen´ nowego elementu,

pomniejszonà o stopieƒ jego zu˝ycia okreÊlony

indywidualnie w protokole ogl´dzin.

§ 29

WartoÊç szkody w wyposa˝eniu dodatkowym pojazdu

ustala si´ wed∏ug:

1) cen detalicznych przedmiotów tego samego lub

podobnego rodzaju i gatunku, pomniejszonych o stopieƒ

zu˝ycia eksploatacyjnego do dnia szkody albo 

2) wed∏ug wysokoÊci kosztów naprawy; koszty naprawy

powinny byç udokumentowane rachunkiem wykonawcy,

albo kalkulacjà ubezpieczajàcego, je˝eli szkod´ naprawi∏

w∏asnymi si∏ami.

§ 30

Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do sprawdzenia 

i ewentualnej korekty przed ustaleniem wartoÊci szkody

zgodnoÊci dokonanej naprawy pojazdu z zakresem

uszkodzeƒ i ich kwalifikacjà w protokole ogl´dzin.

§ 31

1. WartoÊç szkody ca∏kowitej zmniejsza si´ o wartoÊç

pozosta∏oÊci, tj.:

1) nieuszkodzonych bàdê uszkodzonych w niewielkim

stopniu cz´Êci, które przedstawiajà wartoÊç u˝ytkowà

lub majàtkowà, a tak˝e

2) ca∏ego pojazdu lub jego zespo∏ów w stanie

uszkodzonym, które mogà byç przeznaczone do

dalszego u˝ytku lub sprzeda˝y.

2. Je˝eli ubezpieczyciel wyra˝a zgod´ na przeniesienie

prawa w∏asnoÊci pozosta∏oÊci, o których mowa w ust. 1

na jego rzecz, wysokoÊç odszkodowania nie ulega

pomniejszeniu.

3. WartoÊç pozosta∏oÊci ustala si´ na podstawie

aktualnych cen, przy uwzgl´dnieniu stopnia ich zu˝ycia

eksploatacyjnego.

§ 32

1. Z ustalonej wysokoÊci szkody - po uwzgl´dnieniu

ewentualnych pozosta∏oÊci - potràca si´ udzia∏ w∏asny

posiadacza pojazdu w wysokoÊci:

a) 20% wartoÊci szkody w przypadku powstania szkody

w ubezpieczonym pojeêdzie kierowanym przez

osob´ posiadajàcà prawo jazdy krócej ni˝ 24

miesiàce (2 lata) lub która nie przekroczy∏a 25 roku

˝ycia,

b) 10% wartoÊci szkody w przypadku zaistnienia drugiej

i nast´pnych szkód powsta∏ych w okresie obj´tym

umowà ubezpieczenia.

2. Udzia∏ w∏asny w szkodzie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e

zostaç zniesiony poprzez op∏acenie dodatkowej sk∏adki. 

§ 33

JAKA JEST GÓRNA GRANICA ODSZKODOWANIA

1. Odszkodowanie ustala si´ w kwocie odpowiedniej do

wartoÊci szkody, nie wi´kszej jednak ni˝ suma

ubezpieczenia, z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 2 oraz

§ 38.

2. Z odszkodowania nale˝nego za szkod´ ubezpieczyciel

potràca udzia∏ w∏asny, je˝eli wybrano taki wariant przy

zawieraniu ubezpieczenia. 

§ 34

1. Niezale˝nie od odszkodowania ustalonego wed∏ug zasad

okreÊlonych w §§ 24-33, ubezpieczajàcemu przys∏uguje 

- w granicach sumy ubezpieczenia - zwrot kosztów

poniesionych na:

1) transport (holowanie) pojazdu z miejsca wypadku do

miejsca zamieszkania lub naprawy - do kwoty nie

wi´kszej ni˝ 500,00 z∏otych,

2) parkowanie po szkodzie do czasu dokonania

ogl´dzin przez ubezpieczyciela,

3) dzia∏ania podj´te w celu zapobie˝enia zwi´kszaniu

si´ szkody.

2. ¸àczna wysokoÊç kosztów wymienionych w ust. 1 nie

mo˝e byç wy˝sza ni˝ 10% sumy ubezpieczenia

okreÊlonej w umowie, jednak˝e nie wi´cej ni˝ 2.000,-

z∏otych. 

§ 35

LIKWIDACJA SZKÓD ZA GRANICÑ

1. Je˝eli uszkodzony za granicà pojazd wymaga naprawy

koniecznej, naprawa mo˝e byç dokonana za granicà 

z zachowaniem nast´pujàcych warunków:

1) je˝eli koszt naprawy koniecznej nie przekracza

wartoÊci 800 EURO, ubezpieczony (kierowca

pojazdu) ma prawo zleciç napraw´ bez porozumienia

si´ z ubezpieczycielem,

2) je˝eli koszt naprawy koniecznej przekracza

równowartoÊç 800 EURO, szkod´ nale˝y zg∏osiç

ubezpieczycielowi w terminie okreÊlonym w § 20.

2. Zwrot kosztów poniesionych na napraw´ koniecznà, 

o której mowa w ust. 1 pkt. 1 odbywa si´ po powrocie do

kraju na podstawie oryginalnych rachunków

zawierajàcych wyszczególnienie cz´Êci zamiennych oraz

specyfikacj´ kosztów robocizny.

3. Je˝eli naprawa za granicà, zlecona samodzielnie przez

ubezpieczonego (kierowc´ pojazdu) przekracza zakres

naprawy koniecznej, a jej koszty sà wy˝sze od kosztów

takiej naprawy w Polsce, to odszkodowanie za te

napraw´  ustalane jest i wyp∏acane wed∏ug zasad

okreÊlonych w §§ 24-33.

WYP¸ATA ODSZKODOWANIA 

§ 36

POST¢POWANIE WYJAÂNIAJÑCE

Po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia obj´tego

ubezpieczeniem, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego

zawiadomienia, ubezpieczyciel informuje o tym

ubezpieczajàcego (ubezpieczonego) oraz przeprowadza

post´powanie dotyczàce ustalenia stanu faktycznego

zdarzenia, zasadnoÊci zg∏oszonych roszczeƒ i wysokoÊci

odszkodowania, a tak˝e pisemnie lub drogà elektronicznà

informuje ubezpieczajàcego (ubezpieczonego lub

uprawnionego z umowy ubezpieczenia), jakie dokumenty sà

potrzebne do ustalenia odszkodowania.

§ 37

NIEZB¢DNE DOKUMENTY

1. Ubezpieczajàcy (ubezpieczony, uprawniony) ma

obowiàzek udost´pniç dokumenty, które ubezpieczyciel

uzna za niezb´dne do rozpatrzenia wniosku o wyp∏at´

odszkodowania.

2. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji

przed∏o˝onych przez ubezpieczajàcego rachunków,

kosztorysów i innych dokumentów oraz zasi´gni´cia

opinii specjalistów.

3. Ubezpieczyciel ma prawo wyznaczenia niezale˝nego

eksperta w celu okreÊlenia przyczyny, wartoÊci szkody 

i nale˝nego odszkodowania oraz w celu udzielenia

ubezpieczajàcemu instrukcji i wskazówek dotyczàcych

post´powania zmierzajàcego do z∏agodzenia skutków

wypadku lub zminimalizowania wartoÊci szkody. 

4. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest dostarczyç

ubezpieczycielowi lub wyznaczonemu przez niego

ekspertowi wszystkie dokumenty, które ubezpieczyciel

lub wyznaczony ekspert uwa˝a za niezb´dne do

rozpatrzenia wniosku o wyp∏at´ odszkodowania.

§ 38

WYP¸ATA ODSZKODOWANIA ZA POJAZD

Wyp∏ata odszkodowania za skradziony pojazd uzale˝niona

jest od przeniesienia prawa w∏asnoÊci pojazdu na rzecz

ubezpieczyciela.

§ 39

1. Je˝eli zadeklarowana we wniosku ubezpieczeniowym 

i okreÊlona w umowie suma ubezpieczenia jest ni˝sza od

wartoÊci rynkowej pojazdu w dniu szkody, to

odszkodowanie ustalone wed∏ug zasad okreÊlonych 

w §§ 24-33 wyp∏acane jest w takiej proporcji, w jakiej

suma ubezpieczenia pozostaje do wartoÊci rynkowej

pojazdu, z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

2. Postanowieƒ ust. 1 nie stosuje si´ w przypadku szkód

ca∏kowitych spowodowanych kradzie˝à pojazdu, szkód

ca∏kowitych, w których nie wyst´pujà pozosta∏oÊci po

szkodzie oraz w razie ustalenia sumy ubezpieczenia

zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 1 i 2.

§ 40

ZASADY WYP¸ATY ODSZKODOWANIA 

1. Ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie na podstawie

uznania roszczenia uprawnionego z umowy

ubezpieczenia w wyniku w∏asnych ustaleƒ dokonanych

po otrzymaniu zawiadomienia o wystàpieniu zdarzenia

obj´tego ubezpieczeniem, zawartej z uprawnionym

ugody lub prawomocnego orzeczenia sàdu.

2. Ubezpieczyciel obowiàzany jest do wyp∏aty

odszkodowania:

1) w terminie 30 dni od daty otrzymania

zawiadomienia o szkodzie lub

2) w terminie 14 dni od daty wyjaÊnienia

okolicznoÊci zdarzenia b´dàcego przyczynà

szkody, je˝eli w terminie, okreÊlonym w pkt 1),

wyjaÊnienie okolicznoÊci koniecznych do ustalenia

odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela albo wysokoÊci

odszkodowania, mimo zachowania nale˝ytej

starannoÊci okaza∏o si´ niemo˝liwe. Bezspornà

cz´Êç odszkodowania ubezpieczyciel wyp∏aca 

w terminie okreÊlonym w pkt 1).

3. Je˝eli w terminach okreÊlonych w umowie lub ustawie

ubezpieczyciel nie wyp∏aci odszkodowania, zawiadamia

pisemnie osob´ uprawnionà do otrzymania

odszkodowania o przyczynach niemo˝noÊci

zaspokojenia jej roszczeƒ w ca∏oÊci lub cz´Êci.

§ 41

1. Ubezpieczyciel ma prawo do potràcenia 

z odszkodowania rat sk∏adki jeszcze nie wymagalnych

niezale˝nie od tego, którego rodzaju ubezpieczenia

dotyczy wyp∏ata.

2. Odzyskanie utraconych przedmiotów po wyp∏acie

odszkodowania zobowiàzuje ubezpieczajàcego do

zwrotu odszkodowania wyp∏aconego za te przedmioty

albo zrzeczenia si´ praw do nich na rzecz

ubezpieczyciela.

§ 42

1. Je˝eli odszkodowanie nie przys∏uguje lub przys∏uguje 

w innej wysokoÊci ni˝ okreÊlona w zg∏oszonym

roszczeniu, ubezpieczyciel informuje o tym na piÊmie

osob´ wyst´pujàcà z roszczeniem, wskazujàc na

okolicznoÊci oraz na podstaw´ prawnà uzasadniajàcà

ca∏kowità lub cz´Êciowà odmow´ wyp∏aty

odszkodowania.

2. Sprzeciw wobec ustaleƒ ubezpieczyciela w zakresie

odmowy zaspokojenia roszczenia albo wysokoÊci

odszkodowania, uprawniony mo˝e zg∏osiç na piÊmie 

- w ciàgu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Wniosek taki skutkuje ponownym rozpatrzeniem sprawy

przez zarzàd ubezpieczyciela i zawiadomieniem

ubezpieczonego (lub osoby uprawnionej) w terminie 

30 dni od daty otrzymania wniosku o ustaleniach

przeprowadzonego post´powania wyjaÊniajàcego.

3. Ubezpieczajàcy i ubezpieczony majà prawo wglàdu do

akt szkodowych i sporzàdzania na w∏asny koszt odpisów

lub kserokopii dokumentów akt szkodowych.

SKUTKI WYP¸ATY ODSZKODOWANIA

§ 43

1. Z dniem wyp∏aty odszkodowania przys∏ugujàce

ubezpieczajàcemu roszczenie do osoby trzeciej

odpowiedzialnej za szkod´, przechodzi na

ubezpieczyciela do wysokoÊci wyp∏aconego

odszkodowania.

2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na

ubezpieczyciela, jeÊli sprawcà szkody jest osoba, z którà

ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie

domowym lub za którà ponosi odpowiedzialnoÊç, chyba 

˝e osoba ta wyrzàdzi∏a szkod´ umyÊlnie.

3. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest dostarczyç ubezpie-

czycielowi wszelkie informacje i dokumenty oraz dokonaç

czynnoÊci niezb´dnych dla skutecznego dochodzenia

przez ubezpieczyciela praw, okreÊlonych w ust. 1.

4. W razie zrzeczenia si´ przez ubezpieczajàcego - bez

zgody ubezpieczyciela - praw, o których mowa w ust. 1,

ubezpieczyciel mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania 

w ca∏oÊci lub w cz´Êci.

ROZWIÑZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 44

ODSTÑPIENIE OD UMOWY

1. Prawo odstàpienia od umowy ubezpieczenia

w terminie 30 dni (osoby fizyczne) lub w terminie 7 dni

(osoby prawne) od daty zawarcia umowy przys∏uguje

ubezpieczajàcemu, je˝eli umowa jest zawarta na okres

d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy. Odstàpienie od umowy nie

zwalnia ubezpieczajàcego z obowiàzku op∏aty sk∏adki za

okres, w którym ubezpieczyciel udziela∏ ochrony

ubezpieczeniowej.

2. Zwrot sk∏adki za nie wykorzystany okres ubezpieczenia

nastàpi po potràceniu kosztów manipulacyjnych 

w wysokoÊci 20% zwracanej sk∏adki.

3. JeÊli nie umówiono si´ inaczej, zwrot sk∏adki nast´puje

po otrzymaniu przez ubezpieczyciela orygina∏u umowy

ubezpieczenia.

§ 45

WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Ka˝da ze stron mo˝e w ciàgu miesiàca od daty wyp∏aty

odszkodowania albo daty dor´czenia odmowy jego

wyp∏acenia, wypowiedzieç umow´ ubezpieczenia 

z zachowaniem miesi´cznego okresu wypowiedzenia.

2. Ubezpieczajàcy mo˝e wypowiedzieç umow´

ubezpieczenia w ka˝dej chwili, z zachowaniem

miesi´cznego okresu wypowiedzenia.

3. W razie wypowiedzenia umowy sk∏adka za

niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi

tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wystàpi∏a

szkoda, za którà ubezpieczyciel wyp∏aci∏ lub obowiàzany

jest do wyp∏acenia odszkodowania.
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§ 46

1. Wszystkie zawiadomienia i oÊwiadczenia kierowane

do ubezpieczyciela powinny byç: 

1) sk∏adane na piÊmie za pokwitowaniem, lub

2) przes∏ane listem poleconym.

2. Zmiana adresu ubezpieczajàcego musi byç zg∏oszona

ubezpieczycielowi. W przeciwnym wypadku pismo

ubezpieczyciela skierowane na ostatni znany adres

ubezpieczajàcego wywiera skutki prawne od chwili, 

w której by∏oby dor´czone, gdyby ubezpieczajàcy nie

zmieni∏ adresu.

§ 47

Ubezpieczyciel i osoby u niego zatrudnione lub osoby oraz

podmioty, za pomocà których ubezpieczyciel wykonuje

czynnoÊci ubezpieczeniowe, sà obowiàzane do zachowania

tajemnicy dotyczàcej poszczególnych umów ubezpieczenia.

§ 48

Za∏àcznik Nr 1 jest integralnà cz´Êcià niniejszych ogólnych

warunków ubezpieczenia.

§ 49

1. Strony umowy ubezpieczenia mogà poddaç wynikajàce 

z niej spory pod rozstrzygni´cie sàdu polubownego.

2. Ewentualne spory, po bezskutecznej próbie ich

polubownego za∏atwienia poddawane b´dà

rozstrzygni´ciom sàdów w∏aÊciwych dla siedziby

ubezpieczajàcego, ubezpieczonego, uposa˝onego lub

uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

§ 50

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodzà w ˝ycie 

z dniem 1 styczunia 2004 roku i majà zastosowanie do umów

ubezpieczenia zawartych po tym dniu.

ZA¸ÑCZNIK NR 1

DEFINICJE

Poni˝ej zdefiniowane zosta∏y niektóre okreÊlenia u˝ywane 

w ogólnych warunkach ubezpieczenia:

GRAD to opad atmosferyczny sk∏adajàcy si´ z bry∏ek lodu.

HURAGAN to wiatr o pr´dkoÊci 17,5 m/sek. lub wy˝szej,

wyrzàdzajàcy masowe szkody. Wystàpienie takiego wiatru

powinno byç potwierdzone przez Instytut Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej (IMGiW). Je˝eli nie istnieje mo˝liwoÊç

uzyskania takiego potwierdzenia, uznaje si´ - Êwiadczàcy 

o dzia∏aniu huraganu - stan faktyczny i rozmiar szkód 

w miejscu, w którym one powsta∏y lub w bezpoÊrednim

sàsiedztwie. Pojedyncze szkody sà traktowane jako wynik

dzia∏ania huraganu tylko wtedy, gdy w najbli˝szym

sàsiedztwie stwierdzono Êlady huraganu lub te˝ rodzaj 

i rozmiary szkody Êwiadczà o jego wystàpieniu.

KRADZIE˚ POJAZDU to dzia∏anie okreÊlone w art. 278

Kodeksu Karnego (kradzie˝), 279 k.k. (kradzie˝ 

z w∏amaniem) i 280 k.k. (rozbój).

MIEJSCE ZAMKNI¢TE LUB STRZE˚ONE to:

- wydzielony ogrodzeniem teren, pozostajàcy pod

ca∏odobowym dozorem ubezpieczajàcego lub osób

zajmujàcych si´ zarobkowo ochronà mienia,

- gara˝ zamkni´ty na co najmniej dwa zamki

wielozastawkowe lub dwie k∏ódki wielozastawkowe,

- zamkni´ty gara˝ wyposa˝ony w homologowany system

zamykania elektrycznego.

OKRES EKSPLOATACJI POJAZDU to okres liczony od daty

pierwszej rejestracji pojazdu dokonanej w roku jego produkcji

do pierwszego dnia okresu ubezpieczenia. Je˝eli data

pierwszej rejestracji nie jest znana lub pierwsza rejestracja

nastàpi∏a po roku produkcji, to okres eksploatacji liczony jest

od dnia 31 grudnia roku produkcji pojazdu. Ustalony tak okres

eksploatacji obowiàzuje przez ca∏y dwunastomiesi´czny

okres ubezpieczenia.

OSOBY TRZECIE to wszystkie osoby pozostajàce poza

stosunkiem ubezpieczeniowym.

PIORUN wy∏adowanie atmosferyczne bezpoÊrednio na

ubezpieczony pojazd, którego normalnym nast´pstwem by∏o

zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu.

POJAZD MECHANICZNY w ubezpieczeniu ochrony prawnej

to pojazd silnikowy w rozumieniu przepisów prawa o ruchu

drogowym, motorower, przyczepa oraz inny pojazd

nap´dzany silnikiem, przeznaczony do u˝ytku na drogach

làdowych, na wodzie lub w powietrzu.

POJAZD NIELEGALNIE WPROWADZONY NA POLSKI

OBSZAR CELNY to pojazd, który:

- nie zosta∏ dostarczony lub zg∏oszony do odprawy celnej,

- zosta∏ wprowadzony do kraju z dope∏nieniem obowiàzku

celnego ale bez zachowania obowiàzku podania 

w zg∏oszeniu celnym lub innym dokumencie danych

zgodnych z rzeczywistoÊcià bàdê gdy naruszono

ograniczenia prawne regulujàce obrót pojazdami.

POWÓDè to zalanie terenów w wyniku podniesienia si´ wody

w korytach wód p∏ynàcych i stojàcych.

PO˚AR ogieƒ, który powsta∏ w pojeêdzie bez winy w∏aÊciciela

lub u˝ytkownika pojazdu lub który powsta∏ poza pojazdem

bez przeznaczonego do tego celu paleniska albo opuÊci∏ to

palenisko i rozprzestrzeni∏ si´ o w∏asnej sile.

ROZBÓJ to zabór mienia przy u˝yciu przemocy fizycznej lub

groêby jej natychmiastowego u˝ycia wobec ubezpie-

czajàcego (lub osoby mu bliskiej) albo doprowadzeniu

ubezpieczajàcego (lub bliskiej mu osoby) do stanu

nieprzytomnoÊci lub bezbronnoÊci.

SAMOCHÓD CI¢˚AROWY to pojazd samochodowy

przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ∏adunków,

okreÊlony w dowodzie rejestracyjnym.

SZKODA CA¸KOWITA to kradzie˝ pojazdu, jego ca∏kowite

zniszczenie lub takie uszkodzenie, ˝e orientacyjny koszt jego

naprawy przekracza 70% wartoÊci rynkowej pojazdu, 

w stanie bezpoÊrednio sprzed zdarzenia wywo∏ujàcego

szkod´, z dnia ustalenia odszkodowania.

UBEZPIECZAJÑCY osoba zawierajàca z Towarzystwem

umow´ ubezpieczenia.

UBEZPIECZONY osoba na rzecz której zawarto umow´

ubezpieczenia.

UDERZENIE POJAZDU to bezpoÊrednie uderzenie pojazdu

mechanicznego w ubezpieczone mienie. OkreÊlenie to nie

obejmuje pojazdów kierowanych lub u˝ywanych przez

ubezpieczajàcego, jego osob´ bliskà lub osob´, za którà

ponosi on odpowiedzialnoÊç.

UDZIA¸ W¸ASNY to kwota, o którà ubezpieczyciel zmniejsza

wyp∏acane odszkodowanie.

UPRAWNIONY to wskazana przez ubezpieczajàcego

(ubezpieczonego) osoba fizyczna, uprawniona do dzia∏ania w

jego imieniu i na jego rzecz oraz do odbioru nale˝nego

odszkodowania.

WARTOÂå RYNKOWA POJAZDU to suma ustalona przez

ubezpieczyciela na podstawie notowaƒ rynkowych cen

pojazdów danej marki i typu, stanu technicznego pojazdu,

okres eksploatacji i innych parametrów majàcych wp∏yw na

wartoÊç pojazdu.

WARTOÂå RZECZYWISTA to wartoÊç odtworzeniowa

pomniejszona o dotychczasowe zu˝ycie.

WYBUCH to gwa∏towna zmiana stanu równowagi uk∏adu 

z jednoczesnym wyzwoleniem si´ gazów, py∏ów lub pary,

wywo∏anym ich w∏aÊciwoÊcià rozprzestrzeniania si´. 

W przypadku naczyƒ ciÊnieniowych i innych zbiorników tego

rodzaju, zdarzenie zostanie uznane za wybuch, je˝eli Êciany

tych naczyƒ lub zbiorników uleg∏y zniszczeniu w takim

zakresie, i˝ wskutek ujÊcia gazów, py∏ów, pary lub cieczy

nastàpi∏o nag∏e wyrównanie ciÊnieƒ. Wybuchem jest równie˝

gwa∏towne zgniecenie i uszkodzenie zbiornika lub aparatu

pró˝niowego ciÊnieniem zewn´trznym (implozja).

WYPADEK to zdarzenie powodujàce powstanie szkody 

w czasie trwania odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela.

WYPOSA˚ENIE DODATKOWE POJAZDU to sprz´t

audiowizualny, sprz´t ∏àcznoÊci telefonicznej 

i radiotelefonicznej wraz z g∏oÊnikami i antenami, a tak˝e

taksometry, baga˝niki zewn´trzne, haki holownicze, spojlery

i nak∏adki, napisy i naklejki reklamowe, które nie stanowià

typowego dla danego pojazdu wyposa˝enia fabrycznego.

WYPOSA˚ENIE PODSTAWOWE POJAZDU to sprz´ty 

i urzàdzenia niezb´dne do utrzymania i u˝ywania pojazdu

zgodnie z jego przeznaczeniem lub zabezpieczenia przed

kradzie˝à albo s∏u˝àce bezpieczeƒstwu jazdy, jak równie˝

instalacja gazowa lub hybrydowa, a tak˝e sprz´t

audiowizualny, je˝eli stanowià one wyposa˝enie fabryczne

danego pojazdu.

ZATOPIENIE wjechanie lub wpadni´cie pojazdu do

naturalnego lub sztucznego zbiornika wodnego oraz wejÊcie

wody lub Êcieków do pojazdu wskutek deszczu lub cofni´cia

Êcieków, je˝eli pojazd zosta∏ pozostawiony na terenie

bezodp∏ywowym. Nie uwa˝a si´ za zatopienie wjechania do

zastoisk wodnych.
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