
UBEZPIECZENIE AUTO CASCO ALLIANZ ONLINE 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 
02-685 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 28261 (Allianz) 
Produkt: Auto Casco Allianz Online
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące niniejszego produktu udostępnione są Klientowi w tre-
ści wniosku ubezpieczeniowego, treści oferty ubezpieczenia oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Auto Casco Allianz Online (dalej OWU) 
zatwierdzonych uchwałą Zarządu Allianz z dnia 22 listopada 2017 roku nr 102/2017 i znajdujących zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 grud-
nia 2017 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Jest to dobrowolne ubezpieczenie obejmujące szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie pojazdu lub jego wyposażenia, Dział II, Grupa 3 
zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

✓ Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów europejskich i krajów basenu Morza Śródziemnego (oprócz Algierii, Libii i Syrii). 
✓ Na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy nie obejmujemy ochroną ryzyka kradzieży. 
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Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

✓ Pojazdy wraz z wyposażeniem zarejestro-
wane w Rzeczypospolitej Polskiej, których 
wiek w dniu zawarcia ubezpieczenia nie prze-
kracza 18 lat.

✓ Ubezpieczenie obejmuje szkody polegające 
na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie pojazdu 
lub jego wyposażenia wskutek wypadku, 
uszkodzenia przez osoby trzecie (w tym zwie-
rzęta), kradzieży, działania sił przyrody, 
nagłego działania czynnika termicznego lub 
chemicznego pochodzącego z zewnątrz 
pojazdu, utraty bądź zniszczenia kluczyków 
i innych urządzeń służących do otwierania lub 
unieruchomienia pojazdu oraz uszkodzenia 
wnętrza pojazdu przez osoby, których prze-
wóz wymagany był potrzebą udzielenia 
pomocy medycznej.

Za dodatkową opłatą ubezpieczenie może 
obejmować ochronę od utraty zniżek wskutek 
uszkodzenia szyb do wysokości szkody 3.000 zł. 
Ubezpieczenie może zostać wybrane w dwóch 
wariantach: Auto Casco Gotówka (wypłata 
odszkodowania w formie gotówkowej) i Auto 
Casco Warsztat (pokrycie kosztów napraw lub 
wypłata w formie gotówkowej – zgodnie 
z wyborem). 
Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 
12 miesięcy. 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

✗ Szkód wyrządzonych z winy umyślnej Ubezpieczonego, z winy umyślnej osób 
z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, 
z winy umyślnej osób upoważnionych przez Ubezpieczonego do kierowania 
pojazdem

✗ Szkód spowodowanych wskutek rażącego niedbalstwa 
✗ Szkód powstałych z przyczyn eksploatacyjnych lub awarii
✗ Pojazdów używanych jako taksówki lub służących do przewozu pasażerów za 

opłatą, pojazdów używanych do jazd próbnych i demonstracyjnych, pojazdów 
używanych do nauki jazdy, pojazdów używanych do wynajęcia lub udostęp-
niane jako zastępcze 

✗ Pojazdów używanych jako rekwizyty
✗ Pojazdów do transportu towarów niebezpiecznych
✗ Ubezpieczenie nie obejmuje poszczególnych kategorii pojazdów wyszczegól-

nionych w OWU

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

! Szkody o wartości nieprzekraczającej 500 zł (franszyza integralna)
! Szkody spowodowane przez Ubezpieczonego lub osobę upoważnioną przez 

niego do kierowania pojazdem, lub osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we 
wspólnym gospodarstwie domowym, którzy prowadzili pojazd po użyciu alko-
holu, pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub 
środków zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii

! Szkody polegające na kradzieży pojazdu, do której doszło wskutek nienal-
eżytego zabezpieczenia pojazdu, kluczyków lub sterowników lub pozostawienia 
kluczyków i sterowników wewnątrz pojazdu bez nadzoru 

! Szkody polegające na uszkodzeniu silnika wskutek zassania wody podczas 
jazdy lub próby uruchomienia silnika w warunkach stwarzających takie 
zagrożenie

! Szkody polegające na zatarciu silnika i jego osprzętu lub innych zespołów, 
w tym skrzyni biegów

! Szkody powstałe w wyposażeniu pojazdu niewyszczególnionym w polisie
! Szkody powstałe podczas udziału w wyścigach pojazdów również mających 

charakter spontaniczny, niezorganizowany, konkursach, rajdach, treningach, 
podczas jazd próbnych do wyścigów, rajdów, poruszania się po torze 
wyścigowym

! Szkody powstałe podczas kierowania pojazdem, który nie posiadał ważnego 
badania technicznego, jeżeli stan techniczny miał wpływ na powstanie lub 
rozmiar szkody

! Szkody wyrządzone w przestrzeni pasażerskiej oraz bagażowej przez zwierzęta



Jak i kiedy należy opłacać składki?

– Jednorazowo lub w ratach określonych w polisie, w złotych polskich. W przypadku wyczerpania sumy ubezpieczenia w ramach wypłaty odsz-
kodowania składka staje się wymagalna, co oznacza konieczność jej natychmiastowej zapłaty. 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

– Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu całości składki lub jej pierwszej raty, o ile 
Umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej. Jeśli Allianz ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty 
Allianz może żądać zapłaty składki za okres, w którym ponosił odpowiedzialność.

– Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, z chwilą wypłaty odszkodowania za szkodę będącą 
skutkiem całkowitego zniszczenia lub kradzieży pojazdu albo po wyczerpaniu sumy ubezpieczenia wskutek wypłaty odszkodowań, z dniem 
zbycia pojazdu, z dniem wyrejestrowania lub demontażu pojazdu, z dniem rejestracji Pojazdu za granicą, z dniem rozwiązania umowy przez 
każdą ze stron (zgodnie z przypadkami wymienionymi w OWU), z dniem zmiany sposobu użytkowania pojazdu na inny niż możliwy do obję-
cia ochroną ubezpieczeniową (zgodnie z OWU).

Jak rozwiązać umowę?

– Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia 
pisemnie w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

– W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia ubezpieczeniowego, każda ze 
stron umowy może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak 
niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć 
umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Przed zawarciem umowy:
– Zobowiązany jest podać do wiadomości Allianz wszystkie znane sobie okoliczności, o które Allianz zapytywał we wniosku o zawarcie umowy 

ubezpieczenia albo w innych pismach przed zawarciem umowy
– Udostępnić pojazd i dokumenty dotyczące pochodzenia, nabycia, stanu technicznego, potwierdzenia uiszczenia należności podatkowych 

w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego
– Poniesienie kosztów wyceny pojazdu przez certyfikowanego rzeczoznawcę w przypadku braku akceptacji wyceny przez systemy eksperckie 

ubezpieczyciela

W czasie trwania umowy:
– Utrzymanie w stanie sprawnym wszystkie określone w umowie ubezpieczenia Urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą przez cały okres 

ubezpieczenia
– Powiadomienie Allianz o zmianie w/w okoliczności niezwłocznie
– Opłacenie składki za cały okres ochrony, również w przypadku wypowiedzenia 
– Informowanie o każdej zmianie adresu korespondencyjnego

W związku z wystąpieniem szkody:
– Powiadomienie o zaistniałej szkodzie nie później niż w ciągu 4 dni. W przypadku kolizji z innym pojazdem uzyskanie oświadczenia sprawcy, 

jeśli za szkodę odpowiedzialna jest osoba trzecia
– Użycie dostępnych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów
– Udostępnienie na żądanie Allianz uszkodzonego pojazdu do oględzin
– Niedokonywanie zmian w uszkodzonym pojeździe, o ile nie jest to uzasadnione kontynuowaniem jazdy, nie podejmowaniem naprawy 

pojazdy bez wcześniejszego uzgodnienia z Allianz 
– Powiadomienie Allianz i Policji w przypadku kradzieży ubezpieczonego pojazdu lub jego części lub wyposażenia oraz tylko Allianz 

w przypadku utraty kluczyka, sterownika do otwarcia lub uruchomienia pojazdu bądź uruchomienia urządzenia zabezpieczającego pojazd 
przed kradzieżą nie później niż w ciągu 48 godzin od powzięcia informacji o tych okolicznościach i niezwłocznie dokonanie wymiany zabez-
pieczeń pojazdu,

– Przedstawienie dowodów dotyczących wystąpienia zdarzenia i rozmiarów szkody oraz współpraca z Allianz w tym zakresie


