
– 1 –

Szczególne warunki ubezpieczenia komunikacyjnego 
Program Auto Premia Inne Marki

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 
WZORCA UMOWY

Przesłanki wypłaty 
odszkodowania i innych 
świadczeń. 

§ 3 ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2

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 2, 5, ust. 3 pkt 2, 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 Auto Premia Inne Marki

§ 1.
W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych Auto Premia 
Inne Marki, zwanym dalej Programem Auto Premia Inne Marki, określonym 
w niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia Towarzystwo Ubez-
pieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna (dalej: Allianz), zawiera 
pakietowe umowy ubezpieczeń komunikacyjnych:
1) pojazdów nowych lub używanych do dziesiątego roku ich eksploatacji 

włącznie (liczonego od dnia pierwszej rejestracji), które zostały pier-
wotnie nabyte jako pojazdy fabrycznie nowe w sieci autoryzowanych 
dealerów danej marki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) pojazdów nowych i używanych do końca dziesiątego roku eksploatacji 
włącznie, sprowadzonych do Polski, których pierwsza rejestracja była 
dokonana na terenie jednego z krajów europejskich z zastrzeżeniem 
postanowień § 4 poniżej.

§ 2.
1. W Programie Auto Premia Inne Marki Allianz udziela ochrony ubezpie-

czeniowej w zakresie:
1) Obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiada-

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

2)  Ubezpieczenia Autocasco, 
3)  Ubezpieczenia Car Assistance,
4)  Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców 

i pasażerów pojazdów w związku z ruchem tych pojazdów, zwanego 
dalej: ubezpieczenie 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-
nie 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 Auto Premia Inne Marki umowach 
ubezpieczenia mają zastosowanie, z zastrzeżeniem poniższych zmian, od-
powiednio następujące akty prawne oraz ogólne warunki ubezpieczenia:
1. W zakresie ubezpieczenia OC zastosowanie ma ustawa z dnia 22 maja 

2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fundu-
szu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

2.  W zakresie ubezpieczenia Autocasco mają zastosowanie ogólne wa-
runki ubezpieczenia Autocasco zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR 
Allianz Polska S.A. nr 19/2022, zwane dalej: OWU Autocasco, z uwzględ-
nieniem następujących zmian (warunki szczególne):
1) Treść § 4 ust. 2 OWU Autocasco otrzymuje następujące brzmienie: 

„W przypadku zaistnienia Szkody Częściowej zakres odpowiedzialno-
ści Allianz ustalany jest według zasad opisanych w wariancie serwiso-
wym.” 

2) § 6 ust. 12 nie ma zastosowania. 
3)  Treść § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Przy rocznym Okresie Ubez-

pieczenia składka płatna jest jednorazowo. Jej wysokość określa się 
we Wniosku lub w Ofercie i – po zawarciu Umowy Ubezpieczenia – 
potwierdza w polisie.”

4) Treść § 11 w ust. 4, pkt 3) otrzymuje brzmienie:
 „3) Suma wypłaconych odszkodowań nie przekroczy kwoty 5000 zł 

albo 8000 zł w rocznym Okresie Ubezpieczenia, w zależności od 
wybranego przez Ubezpieczającego przy zawieraniu Umowy Ubez-
pieczenia wariantu ubezpieczenia. Wyczerpanie limitu 5000 zł albo 
8000 zł, w zależności od wybranego przez Ubezpieczającego warian-
tu ubezpieczenia, powoduje utratę zniżek za bezszkodowy przebieg 
ubezpieczenia;”,

5) Nie mają zastosowania następujące postanowienia OWU Autocasco:
– w § 6 ust. 8, 13,
– w § 11 ust. 1, 2.

3.  W zakresie ubezpieczenia Assistance zastosowanie mają ogólne 
warunki ubezpieczenia Car Assistance zatwierdzone uchwałą Zarzą-
du TUiR Allianz Polska S. A. nr 20/2022, (dalej: OWU Car Assistance), 
z uwzględnieniem następujących zmian (warunki szczególne):
1)  Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w wariancie Assistance 

Standard dla pojazdów ciężarowych oraz Assistance Plus dla pojaz-
dów osobowych. Za dodatkową opłatą określoną w taryfie składek ist-
nieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o wariant Assistance 
Plus dla pojazdów ciężarowych lub Assistance Exclusive dla pojazdów 
osobowych,

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

  „1) klasy o jedną niższą niż Ubezpieczony Pojazd wskazany w Umo-
wie Ubezpieczenia i nie wyższej niż klasa E dla: samochodów osobo-
wych i samochodów ciężarowych na nadwoziu osobowym;”,

4.  W zakresie ubezpieczenia NNW mają zastosowanie ogólne warun-
ki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy 
i pasażerów zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. 
nr 22/2022 (dalej: OWU NNW), z uwzględnieniem następujących 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 ma zastosowania w § 5 ust. 4 pkt 3) i 4) OWU NNW.
3)  Treść § 7 ust 3 otrzymuje brzmienie: „Przy rocznym Okresie Ubezpie-

czenia składka płatna jest jednorazowo. Jej wysokość określa się we 
Wniosku lub w Ofercie i – po zawarciu Umowy Ubezpieczenia – po-
twierdza w polisie.

5.  W zakresie ubezpieczenia Informacji Prawnej 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 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.

7. W zakresie ubezpieczenia Ochrony Prawnej mają zastosowanie ogól-
ne warunki ubezpieczenia ochrona prawna posiadaczy pojazdów me-
chanicznych doręczone Ubezpieczającemu przed zawarciem niniej-
szej Umowy Ubezpieczenia, wskazane we wniosku o zawarcie Umowy 
Ubezpieczenia oraz potwierdzone w polisie.

§ 4.
Ochroną ubezpieczeniową w Programie Auto Premia Inne Marki nie są 
obejmowane pojazdy:
1.  używane, których właściciele lub użytkownicy zgłosili do Allianz w po-

przednim, rocznym Okresie Ubezpieczenia więcej niż dwie Szkody z ty-
tułu ubezpieczenia Autocasco,

2.  niespełniające wymogów w zakresie zamontowania urządzeń zabez-
pieczających przed kradzieżą.

§ 5.
Postanowienia niniejszych warunków mają pierwszeństwo w stosowaniu 
przed postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia wskazanych 
w § 3 niniejszych szczególnych warunków ubezpieczenia.

§ 6.
Niniejsze Szczególne Warunki zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR 
Allianz Polska S.A. nr 29/2022.
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