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Szczególne warunki ubezpieczenia komunikacyjnego 
Program Allianz Dealer – Motocykle

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

RODZAJ INFORMACJI NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ 
SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW

Przesłanki wypłaty 
odszkodowania i innych 
świadczeń. 

§ 3 ust. 2 pkt 1, 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, ust. 3, ust. 4 pkt 1-2

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 – Motocykle 

§1.
W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych Allianz Dealer – 
Motocykle, zwanym dalej Programem Allianz Dealer – Motocykle, określo-
nym w niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia, zwanych dalej 
warunkami, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka 
Akcyjna (dalej: Allianz), zawiera pakietowe umowy ubezpieczenia motocy-
kli, za pośrednictwem autoryzowanych dealerów motocykli.

§ 2.
1.  W Programie Allianz Dealer – Motocykle Allianz udziela ochrony ubez-

pieczeniowej 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 pasażerów pojazdów, zwanego dalej ubezpieczeniem NNW;
5)  Ubezpieczenia Informacja Prawna;
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 – Motocykle umowach 
ubezpieczenia mają zastosowanie:
1. W zakresie ubezpieczenia OC zastosowanie ma ustawa z dnia 

22.05.2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczenio-
wym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komu-
nikacyjnych.

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) w treści § 11 Autocasco dodaje się ust. 5 o następującej treści:
 „Klauzula „Akcesoria motocyklowe”
 Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych nie 

zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU Autocasco, 
Ubezpieczający za opłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej 
może rozszerzyć zakres Umowy Ubezpieczenia motocykla i ochroną 
ubezpieczeniową może zostać objęte uszkodzenie lub zniszczenie 
wyposażenia motocyklisty powstałe w Wypadku motocykla, o któ-
rym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) OWU Autocasco, na następujących 
zasadach:
a)  ochroną ubezpieczeniową są objęte następujące elementy wy-

posażenia motocyklisty: kask, kurtka, spodnie, buty, rękawice 
oraz kombinezon, będące własnością Ubezpieczonego, zakupio-
ne na podstawie faktury u autoryzowanego dealera motocykli;

b)  Allianz wypłaci odszkodowanie w wysokości wartości fakturo-
wej uszkodzonego lub zniszczonego wyposażenia motocyklisty 

do limitu 4000 złotych, który jest pomniejszany aż do wyczerpa-
nia w rocznym okresie ubezpieczenia o wysokość wypłacanych 
z tego tytułu odszkodowań;

c)  odszkodowanie jest wypłacane na podstawie faktury zakupu 
uszkodzonego lub zniszczonego wyposażenia motocyklisty;

2)  W przypadku Szkody Częściowej motocykla (niebędącej Szkodą Cał-
kowitą w rozumieniu § 2 ust. 17 OWU Autocasco) likwidacja szkody 
następuje wyłącznie według wariantu serwisowego odpowiednio 
zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1) i § 9 ust. 3 OWU Autocasco;

3)  Nie stosuje się klauzul dodatkowych wskazanych w § 11, ust. 1, 2 oraz 
4 OWU Autocasco;

4)  Nie mają zastosowania następujące postanowienia OWU Autocasco:
– w § 4 ust. 2 pkt 2),
– w § 9 ust. 8.

3.  W zakresie ubezpieczenia Car Assistance mają zastosowanie ogólne 
warunki ubezpieczenia Car Assistance zatwierdzone uchwałą Zarządu 
TUiR Allianz Polska S.A. nr 115/2022, z uwzględnieniem następujących 
zmian (warunki szczególne):
1)  ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana w wariancie Assistance 

Plus;
2)  za opłatą dodatkowej składki istnieje możliwość rozszerzenia zakre-

su ochrony w pakiecie o wariant Assistance Exclusive.
4.  W zakresie ubezpieczenia NNW mają zastosowanie ogólne warunki 

ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pa-
sażerów zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 
22/2022, zwane dalej w skrócie OWU NNW, z uwzględnieniem nastę-
pujących zmian (warunki szczególne):
1)  Sumy Ubezpieczenia ustalane są w jednym z dwóch wariantów: 

NNW 10000 albo NNW 30000, określonych w § 5 ust. 4 pkt 1) i 2) 
OWU NNW;

2)  nie mają zastosowania w § 5 ust. 4 pkt 3) i 4) OWU NNW.;
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 oraz potwierdzone w polisie. 

6.  W zakresie ubezpieczenia Ochrony Prawnej mają zastosowanie ogól-
ne warunki ubezpieczenia Ochrona prawna posiadaczy pojazdów me-
chanicznych doręczone Ubezpieczającemu przed zawarciem niniejszej 
Umowy Ubezpieczenia, wskazane we Wniosku 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 oraz potwierdzone w polisie.

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

§ 5.
Niniejsze warunki zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR Allianz Pol-
ska S.A. nr 124/2022.
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