
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
	✓ Ubezpieczenie związane jest z pojazdem i obejmuje szkody 
wyrządzone w związku z jego ruchem

Sumy gwarancyjne
Dla jednego zdarzenia na terytorium Polski:

 - 5 210 000 EUR dla szkód na osobie,
 - 1 050 000 EUR dla szkód w mieniu.

Dla jednego zdarzenia poza terytorium Polski suma gwarancyjna 
odpowiada wysokości określonej prawem miejsca zdarzenia, nie 
mniej jednak niż sumy określone dla zdarzeń na terenie Polski.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 ✗ szkód nie związanych z ruchem ubezpieczonego pojazdu.
 ✗ uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia, wyrządzonego przez 
kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy 
to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, 
którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współ-
posiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została 
wyrządzona;

 ✗ szkód w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub 
bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi 
posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewo-
żący te przedmioty;

 ✗ utraty gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego 
rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizma-
tycznych i podobnych;

 ✗ zanieczyszczenia lub skażenia środowiska.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kie-
rującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu 
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodo-
wania, jeżeli kierujący:
 ! wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w sta-
nie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepi-
sów o przeciwdziałaniu narkomanii;

 ! wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
 ! nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem 
mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowa-
nie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bez-
pośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;

 ! zbiegł z miejsca zdarzenia

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 ✓ Terytoria następujących państw: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, 
Holandia, Islandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Polska, Rumunia, Szwecja, Serbia, Słowacja, Słowenia, 
Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

 - Składając wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia, ubezpieczający zobowiązany jest podać Allianz wszystkie znane sobie informacje, o które 
został zapytany podczas składania wniosku o ubezpieczenie oraz informować o ich zmianie, a w razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy 
rachunek obowiązek ten spoczywa zarówno na ubezpieczającym, jak i na ubezpieczonym, chyba że ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy 
na jego rachunek.

 - Ubezpieczający ma obowiązek opłacenie składki ubezpieczeniowej

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka płatna jest jednorazowo. Na wniosek ubezpieczającego płatność może być rozłożona przez Allianz na raty. 
Składka lub jej pierwsza rata powinna być opłacona w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Terminy płatności kolejnych rat składki 
podane są na wniosku lub wniosko-polisie.

Ubezpieczenie komunikacyjne
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
Zezwolenie: DU/1853/AU/AP/96, DU/2167/AU/MO/97   
Produkt: Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Pełne informacje zawarte są w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2022 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

 
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie indywidualne (dział II grupa 10) z Załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 



Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń trwa przez okres wskazany w umowie i kończy się z upływem ostatniego dnia tego okresu.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się także:

 - z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego;
 - z dniem odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 29 ust. 3;
 - w przypadkach wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez nowego właściciela pojazdu;
 - z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza, 
z uwzględnieniem art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym;

 - z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, z uwzględnieniem art. 474 i art. 476 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 
Prawo upadłościowe i naprawcze 3) (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm. 4));

 - z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą;
 - z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 40 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; 
 - z dniem wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 lub 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, albo równoważnego dokumentu 
wydanego w innym państwie;

 - z dniem wypowiedzenia umowy zgodnie z art. 28a ust. 1

Jak rozwiązać umowę?

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na odległość tj. przez telefon lub serwis internetowy: jeżeli ubezpieczający jest konsumentem, to może 
odstąpić, w formie pisemnej, od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia poinformowania ubezpieczającego o zawarciu umowy jeżeli ubez-
pieczający jest przedsiębiorcą niebędącym konsumentem i umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy ubezpieczający może 
odstąpić, w formie pisemnej, od umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia 
nie zwalnia ubezpieczającego od obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Allianz udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
W przypadku nabycia pojazdu nowemu właścicielowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy.
Wypowiedzieć umowę minimum na jeden dzień przed jej zakończeniem, aby nie uległa przedłużeniu na kolejny okres.
W przypadku posiadania dwóch umów ubezpieczenia w różnych zakładach ubezpieczenia istnieje możliwość wypowiedzenia umowy automatycznie 
przedłużonej na kolejny okres ubezpieczenia.


