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Szczególne warunki ubezpieczenia komunikacyjnego  
Program Allianz Dealer 

Poniższa tabela wskazuje informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze-
śnia 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: 

RODZAJ INFORMACJI NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ  
WZORCA UMOWY

Przesłanki wypłaty 
odszkodowania i innych 
świadczeń. 

§ 3 ust. 2 pkt 2, 3, 5, ust. 3

Informacje zawarte w niniejszej tabeli należy odczytywać 
z uwzględnieniem definicji zawartych we właściwych 
OWU 

Ograniczenia oraz wyłączenia 
odpowiedzialności zakładu 
ubezpieczeń uprawniające
do odmowy wypłaty 
odszkodowania i innych 
świadczeń lub ich obniżenia.

§ 3 ust. 2 pkt 1-2, 4, ust. 3

Informacje zawarte w niniejszej tabeli należy odczytywać 
z uwzględnieniem definicji zawartych we właściwych 
OWU 
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Szczególne warunki ubezpieczenia komunikacyjnego  
Program Allianz Dealer

§ 1.
W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych Allianz De-
aler, zwanym dalej Programem Allianz Dealer, określonym w niniejszych 
szczególnych warunkach ubezpieczenia, zwanych dalej warunkami, Towa-
rzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna, zwane 
dalej Allianz zawiera pakietowe umowy ubezpieczeń komunikacyjnych za 
pośrednictwem autoryzowanych dealerów samochodów osobowych i cię-
żarowych. 

§ 2.
1. W Programie Allianz Dealer Allianz udziela ochrony ubezpieczeniowej 

w zakresie:
1) Obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posia-

daczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ru-
chem tych pojazdów, zwanego dalej ubezpieczeniem OC;

2) Ubezpieczenia Autocasco, zwanego dalej ubezpieczeniem Auto-
casco;

3) Ubezpieczenia Car Assistance;
4) Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pa-

sażerów, zwanego dalej ubezpieczeniem NNW;
5) Ubezpieczenia Informacji Prawnej;
6) Ubezpieczenia Ochrony Prawnej posiadaczy pojazdów mechanicz-

nych – w zależności od decyzji Ubezpieczającego;
7) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych w ruchu zagranicznym, zwanego dalej ubezpiecze-
niem Zielonej Karty – w zależności od decyzji Ubezpieczającego.

2. Wszelkie pojęcia pisane wielką literą użyte w niniejszych warunkach 
mają znaczenie przypisane im w definicjach zawartych we właściwych 
ogólnych warunkach ubezpieczenia.

§ 3.
W zawieranych w ramach Programu Allianz Dealer Umowach ubezpiecze-
nia mają zastosowanie, z zastrzeżeniem poniższych zmian, następujące 
ogólne warunki ubezpieczenia:
1. W zakresie ubezpieczenia OC zastosowanie ma ustawa z dnia 

22.05.2003 r o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunika-
cyjnych;

2. W zakresie ubezpieczenia Autocasco mają zastosowanie ogólne wa-
runki ubezpieczenia Autocasco zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR 
Allianz Polska S.A. nr 114/2022, zwane dalej w skrócie OWU Autocasco 
z uwzględnieniem następujących zmian (warunki szczególne):
1) wprowadza się dwa warianty limitu odpowiedzialności w klauzuli 

„Równa droga”, określonej w § 11 w ust. 4 pkt 3 OWU Autocasco, 
który otrzymuje brzmienie:

 „3) Suma wypłaconych odszkodowań nie przekroczy kwoty 5000 
lub 10000 zł w czasie trwania rocznej Umowy ubezpieczenia Au-
tocasco, w zależności od wybranego przez Ubezpieczającego przy 
zawieraniu Umowy ubezpieczenia wariantu ubezpieczenia. Szkody 
zgłoszone po wyczerpaniu limitu 5000 albo 10000 zł, w zależności 
od wybranego przez Ubezpieczającego wariantu ubezpieczenia, po-
wodują utratę zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia;”;

2) w treści § 11 dodaje się ust. 5 o następującej treści:
 „Ubezpieczenie Bagażu”

1) Ubezpieczający za opłatą dodatkowej składki może rozszerzyć 
zakres zakres Umowy Ubezpieczenia o opcje pokrycia straty po-
legającą na zniszczeniu lub uszkodzeniu bagażu, na następują-
cych zasadach:
a) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje bagaż, który stanowią 

przewożone w Ubezpieczonym Pojeździe w chwili wystąpienia 
szkody następujące przedmioty:
– laptopy, smartfony, tablety, telefony komórkowe, nawigacje 

samochodowe, kamery cyfrowe, aparaty cyfrowe, rejestrato-
ry jazdy, czytniki książek elektronicznych, przenośne konsole 
do gier, 

– wózki i gondole dziecięce, 
– torby, walizki, z wyłączeniem ich zawartości, chyba że są to 

przedmioty wymienione powyżej;
b) ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest do limitu 2 000 zł, na 

wszystkie szkody, w bagażu w czasie trwania rocznej Umowy 
Ubezpieczenia Autocasco, który jest pomniejszany aż do wy-
czerpania w rocznym okresie ubezpieczenia o wysokość wy-
płacanych odszkodowań;

c) Allianz ponosi odpowiedzialność za szkody, w przypadku zaist-
nienia łącznie następujących przesłanek:
– uszkodzenie lub zniszczenie bagażu nastąpiło w tym samym 

zdarzeniu ubezpieczeniowym, w którym uszkodzeniu lub 
zniszczeniu uległ Ubezpieczony Pojazd,

– istnieje odpowiedzialność Allianz za szkodę w Ubezpieczo-
nym Pojeździe;

d) Na wniosek Allianz Ubezpieczony zobowiązany jest przedsta-
wić uszkodzony lub zniszczony w wypadku bagaż;

e) Ustalając wysokość odszkodowania za zniszczony lub uszko-
dzony bagaż Allianz stosuje ceny rynkowe towarów obowią-
zujące w dniu zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego na 
terenie miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego, 
z potrąceniem Amortyzacji;

f) Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się 
wartości zabytkowej, wartości kolekcjonerskiej, naukowej, inte-
lektualnej.

3) W przypadku Szkody Częściowej Ubezpieczonego Pojazdu (nie-
będącej Szkodą Całkowitą w rozumieniu § 2 ust. 17) likwidacja 
szkody następuje wyłącznie według wariantu serwisowego od-
powiednio zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1) i § 9 ust. 3;

4) Nie mają zastosowania następujące postanowienia OWU Auto-
casco:

 – w § 9 ust. 8,
5) Treść § 4 ust. 2 przyjmuje brzmienie:
 „W przypadku zaistnienia Szkody Częściowej zakres odpowie-

dzialności Allianz ustalany jest według zasad opisanych w wa-
riancie serwisowym.”

3. W zakresie ubezpieczenia Car Assistance mają zastosowanie ogólne 
warunki ubezpieczenia Car Assistance zatwierdzone uchwałą Zarządu 
TUiR Allianz Polska S.A. nr 115/2022, zwane dalej w skrócie OWU Car 
Assistance, z uwzględnieniem następujących zmian (warunki szczegól-
ne):

 w § 12 ust 12.6 pkt 2 ppkt 1) oraz w § 13 ust. 13.6 pkt 2 ppkt 1) otrzymują 
brzmienie:

 „Allianz organizuje i pokrywa koszty najmu Pojazdu Zastępczego:
1) klasy o jedną niższą niż pojazd wskazany w Umowie Ubezpieczenia 

i nie wyższej niż klasa E dla: samochodów osobowych i samochodów 
ciężarowych w nadwoziu osobowym;”;

4. W zakresie ubezpieczenia NNW mają zastosowanie ogólne warunki 
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasa-
żerów, doręczone Ubezpieczającemu przed zawarciem niniejszej Umo-
wy Ubezpieczenia, wskazane we wniosku o zawarcie Umowy Ubezpie-
czenia oraz potwierdzone w polisie. 

5. W zakresie ubezpieczenia Informacja Prawna mają zastosowanie 
ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna, doręczone Ubezpie-
czającemu przed zawarciem niniejszej Umowy Ubezpieczenia, wskaza-
ne we wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia oraz potwierdzone 
w polisie. 

6. W zakresie ubezpieczenia Ochrona Prawna mają zastosowanie ogólne 
warunki ubezpieczenia ochrony prawnej, doręczone Ubezpieczającemu 
przed zawarciem niniejszej Umowy Ubezpieczenia, wskazane we wnio-
sku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia oraz potwierdzone w polisie. 

7. W zakresie ubezpieczenia Zielonej Karty mają zastosowanie ogólne 
warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojaz-
dów mechanicznych w ruchu zagranicznym doręczone Ubezpieczają-
cemu przed zawarciem niniejszej Umowy Ubezpieczenia, wskazane we 
wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia oraz potwierdzone w poli-
sie. 

§ 4.
Postanowienia niniejszych szczególnych warunków ubezpieczenia mają 
pierwszeństwo w stosowaniu przed postanowieniami ogólnych warunków 
ubezpieczenia wskazanych w § 3 niniejszych warunków.

§ 5.
Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone uchwa-
łą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 117/2022.
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