UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce.

Produkt: OC komunikacyjne

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w treści wniosku ubezpieczeniowego, treści oferty ubezpieczenia oraz Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
z dnia 22 maja 2003 roku z późniejszymi zmianami (dalej Ustawa) mających zastosowanie do wskazanej polisy.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Dział II, Grupa 10 zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na okres 12 miesięcy, za wyjątkiem umów ubezpieczenia krótkoterminowego.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

✓ Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych objęte są pojazdy zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
✓ Obowiązek posiadania ochrony ubezpieczeniowej
dotyczy również pojazdów zarejestrowanych za granicą przez cały okres pozostawania tych pojazdów na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
✓ Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych: 5.210.000 euro w przypadku szkód na
osobie i 1.050.000 euro w przypadku szkód w mieniu,
ustalana na podstawie średniego kursu NBP w dniu
wyrządzenia szkody.

✗ Szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia,
wyrządzonych 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.
✗ Szkód wynikłych w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach,
bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te
przedmioty.
✗ Szkód polegających na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Ubezpieczenie krótkoterminowe dotyczy pojazdów zarejestrowanych na stałe w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży przez podmiot
pośredniczący w kupnie i sprzedaży pojazdów, pojazdów
zarejestrowanych czasowo, pojazdów wolnobieżnych,
pojazdów historycznych i pojazdów zarejestrowanych za
granicą jeśli umiejscowienie ryzyka jest na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
! Szkody nie powstałe w związku z ruchem pojazdu mechanicznego,
w tym wsiadaniem i wysiadaniem z niego, bezpośrednim załadowywaniem i rozładowywaniem pojazdu mechanicznego oraz zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.
! Szkody powstałe poza terytorium państw będących sygnatariuszami
Porozumienia Wielostronnego.
! W przypadku gdy osoba objęta ubezpieczeniem z winy umyślnej lub
rażącego niedbalstwa nie dopełni obowiązków mających wpływ na
ustalenie istnienia i zakresu odpowiedzialności oraz rozmiar szkody
(zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, zapobieżenie
zwiększeniu się szkody, powiadomienia Policji w przypadku ofiar
w ludziach lub podejrzeniu o popełnieniu przestępstwa) zakład ubezpieczeń może dochodzić zwrotu części odszkodowania lub ograniczyć
wypłacane tym osobom odszkodowanie.
! Szkody polegające na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów
wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015,
wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).

OC_103/2003 02/19

✓ Rzeczpospolita Polska oraz kraje będące sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego w myśl przepisów Ustawy.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Przed zawarciem umowy:
– Zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem
pojazdów historycznych ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu.
W czasie trwania umowy:
– W przypadku przeniesienia prawa własności pojazdu przekazanie nabywcy potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych oraz powiadomienie na piśmie Allianz o fakcie przeniesienia oraz danych posiadacza, na którego przeniesiono
prawa własności pojazdu,
– W przypadku przejścia lub przeniesienia własności pojazdu mechanicznego i wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, posiadacz wypowiadający umowę jest obowiązany do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia najpóźniej w dniu rozwiązania się umowy wypowiedzianej.
W związku z wystąpieniem szkody:
– W razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym przedsięwzięcie wszystkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, zapobieżenia w miarę możliwości zwiększeniu się rozmiarów szkody, niezwłocznego powiadomienia Policji
o zdarzeniu w przypadku ofiar w ludziach lub podejrzeniu o popełnieniu przestępstwa,
– W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym uczestnik objęty tym ubezpieczeniem jest obowiązany do
udzielenia informacji niezbędnych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń pozostałym uczestnikom zdarzenia oraz powiadomienia zakładu
ubezpieczeń wraz z przekazaniem posiadanych informacji.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
– Jednorazowo lub w ratach określonych w polisie, w złotych polskich.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
– Odpowiedzialność rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. Jeżeli w umowie
ubezpieczenia wskazany jest późniejszy termin płatności składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność rozpoczyna się z chwilą zawarcia
umowy.
– Umowa ubezpieczenia kończy się z upływem 12 miesięcy, na który została zawarta, z zastrzeżeniem że jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem końca odpowiedzialności nie powiadomi o wypowiedzeniu, uważa się że została zawarta
następna umowa na kolejne 12 miesięcy.
– W przypadku ubezpieczeń krótkoterminowych umowa kończy się z upływem okresu, na który została zawarta.

Jak rozwiązać umowę?
– Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, z chwilą
wyrejestrowania pojazdu, z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego nie powodującej zmiany
posiadacza, z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, z chwilą zarejestrowania pojazdu za granicą, z dniem
wypowiedzenia umowy wznowionej automatycznie w przypadku posiadania ubezpieczenia w innym towarzystwie ubezpieczeniowym.

