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Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych  
Program Auto Premia

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, 4-6, ust. 3 pkt 2-4

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, ust. 3 pkt 2-4, 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 ubezpieczeń komunikacyjnych 
Program Auto Premia 

§1.
W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych Auto Premia, (dalej: Pro-
gram Auto Premia), określonym w niniejszych szczególnych warunkach ubezpiecze-
nia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna zwane 
dalej: Allianz, zawiera pakietowe umowy ubezpieczeń komunikacyjnych:
1) pojazdów nowych i używanych marki Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, 

i Bentley do końca dwunastego roku ich eksploatacji (liczonego od dnia pierwszej 
rejestracji) włącznie, które zakupione zostały jako nowe w sieci autoryzowanych 
dealerów pojazdów marki Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche i Bentley na te-
rytorium Rzeczypospolitej,

2) pojazdów nowych i używanych marki Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche 
i Bentley do końca dwunastego 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 Allianz udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie:

1) Obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy po-
jazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojaz-
dów, zwanego dalej ubezpieczeniem OC;

2) Ubezpieczenia Autocasco; 
3) Ubezpieczenia Car Assistance;
4) Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasaże-

rów pojazdów w związku z ruchem tych pojazdów, zwanego dalej ubezpie-
czeniem NNW;

5) Ubezpieczenia Informacji Prawnej;
6) Ubezpieczenia Ochrony Prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych– w za-

leżności od decyzji Ubezpieczającego;
7) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicz-

nych w ruchu zagranicznym, zwanego dalej ubezpieczeniem Zielonej Karty 
– w zależności od decyzji Ubezpieczającego.

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

§3.
W zawieranych w ramach Programu Auto Premia umowach ubezpieczenia mają 
zastosowanie, z zastrzeżeniem poniższych zmian, odpowiednio następujące akty 
prawne oraz ogólne warunki ubezpieczenia:
1. W zakresie ubezpieczenia OC zastosowanie ma ustawa z dnia 22.05.2003 r. 

o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyj-
nym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

2. W zakresie ubezpieczenia Autocasco mają zastosowanie ogólne warunki ubez-
pieczenia Autocasco zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 
19/2022, zwane dalej w skrócie OWU Autocasco, z uwzględnieniem następują-
cych zmian (warunki szczególne):
1) Treść § 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „W przypadku zaistnienia 

Szkody Częściowej zakres odpowiedzialności Allianz ustalany jest według za-
sad opisanych w wariancie serwisowym.” 

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

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

4) Treść § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
 „Stała Wartość Rynkowa I
 Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 

niniejszą klauzulą postanowień OWU Autocasco, zakres Umowy Ubezpiecze-
nia, zostaje rozszerzony o opcję utrzymania Wartości Rynkowej z dnia zawar-
cia Umowy Ubezpieczenia, bez konieczności opłaty dodatkowej składki, na 
następujących zasadach:
a) w przypadku Pojazdu Fabrycznie Nowego oraz w drugim i trzecim roku eks-

ploatacji, jako podstawę do rozliczenia Szkody w przypadku Szkody Całko-
witej lub Kradzieży Ubezpieczonego Pojazdu, powstałej w całym Okresie 
Ubezpieczenia, przyjmuje się Wartość Rynkową z dnia zawarcia Umowy 
Ubezpieczenia,

b) w czwartym roku eksploatacji, jako podstawę do rozliczenia Szkody w przy-
padku Szkody Całkowitej lub Kradzieży Ubezpieczonego Pojazdu powsta-
łej w pierwszych sześciu miesiącach Okresu Ubezpieczenia przyjmuje się 
Wartość Rynkową z dnia zawarcia Umowy Ubezpieczenia, 

c) postanowienia lit. a) i b) powyżej nie mają zastosowania w celu ustalenia, 
czy zachodzi przypadek Szkody Całkowitej zgodnie z § 2 ust. 17 OWU Auto-
casco.”,

5) W § 11 wprowadza się ust. 3a i nadaje mu następującą treść:
  „Stała Wartość Rynkowa II
 Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 

niniejszą klauzulą postanowień OWU Autocasco, Ubezpieczający za opłatą 
dodatkowej składki może rozszerzyć zakres Umowy Ubezpieczenia pojazdu 
od czwartego do piątego roku eksploatacji, zawartej na okres jednego roku, 
o opcję utrzymania Wartości Rynkowej z dnia zawarcia Umowy Ubezpieczenia 
w całym Okresie Ubezpieczenia, na następujących zasadach:
a) jako podstawę do rozliczenia Szkody w przypadku Szkody Całkowitej lub 

Kradzieży Ubezpieczonego Pojazdu powstałej w całym Okresie Ubezpie-
czenia przyjmuje się Wartość Rynkową z dnia zawarcia Umowy Ubezpie-
czenia,

b) postanowienia lit. a) nie mają zastosowania w celu ustalenia, czy zachodzi 
przypadek Szkody Całkowitej zgodnie z § 2 ust. 17 OWU Autocasco.”,

6) Treść § 11 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
 „Suma wypłaconych odszkodowań nie przekroczy kwoty 5000 zł albo 8000 zł 

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

7) Nie mają zastosowania następujące postanowienia OWU Autocasco:
a) w § 6 ust. 8, 13,
b) w § 11 ust. 1,

3. W zakresie ubezpieczenia Car Assistance zastosowanie mają ogólne warunki 
ubezpieczenia Car Assistance zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska 
S.A. nr 20/2022 (dalej: OWU Car Assistance), z uwzględnieniem następujących 
zmian (warunki szczególne):
1) Umowa Ubezpieczenia dla pojazdów osobowych może być zawarta w nastę-

pujących wariantach:
a) Car Assistance Standard 
b) Car Assistance Plus
c) Car Assistance Exclusive

 Umowa Ubezpieczenia dla pojazdów ciężarowych może być zawarta w nastę-
pujących wariantach:
a) Car Assistance Standard
b) Car Assistance Plus

2) W § 12 ust. 12.6 pkt 2. ppkt 1) OWU Car Assistance otrzymują brzmienie:
 „Allianz organizuje i pokrywa koszty najmu Pojazdu Zastępczego:

1) klasy o jedną niższą niż Ubezpieczony Pojazd wskazany w Umowie Ubez-
pieczenia i nie wyższej niż klasa P dla: samochodów osobowych i samocho-
dów ciężarowych w nadwoziu osobowym.”

3) W § 13 ust. 13.6 pkt 1 ppkt 1) OWU Car Assistance otrzymują brzmienie:
 „1) w razie Unieruchomienia Ubezpieczonego Pojazdu na skutek Awarii, jeżeli 

unieruchomiony Ubezpieczony Pojazd był holowany przez Centrum Opera-
cyjne, Pojazd Zastępczy przysługuje na czas naprawy, nie dłużej niż na okres 
10 dni;”.

4) W § 13 ust. 13.6 pkt 1. ppkt 3) OWU Car Assistance otrzymują brzmienie:
 „3) w razie Wypadku lub Kradzieży części Ubezpieczonego Pojazdu lub wy-

posażenia, jeżeli uszkodzony Ubezpieczony Pojazd nie wymagał Holowania 
i został oddany do naprawy, Pojazd Zastępczy przysługuje na czas naprawy, 
jednakże nie dłużej niż na okres 14 dni;”.

5) W § 13 ust. 13.6 pkt 2. ppkt 3) OWU Car Assistance otrzymują brzmienie:
 „3) klasyfikowanego w tym samym segmencie rynkowym co Ubezpieczony 

Pojazd wskazany w Umowie Ubezpieczenia w przypadku samochodów oso-
bowych.”

4. W zakresie ubezpieczenia NNW mają zastosowanie ogólne warunki ubezpie-
czenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów zatwier-
dzone 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 następujących wariantów: NNW 

10000, NNW 30000, NNW 50000, określonych w § 5 ust. 4 pkt 1), 2) i 3) OWU 
NNW,

2) Nie ma zastosowania w § 5 ust. 4 pkt 4) OWU NNW.
3) Treść § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Przy rocznym Okresie Ubezpieczenia 

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

5. W zakresie ubezpieczenia Informacji Prawnej mają zastosowanie ogólne wa-
runki ubezpieczenia Informacja Prawna doręczone Ubezpieczającemu przed 
zawarciem niniejszej Umowy Ubezpieczenia, wskazane we wniosku o zawarcie 
Umowy Ubezpieczenia oraz potwierdzone w polisie.

6. W zakresie ubezpieczenia Ochrony Prawnej mają zastosowanie ogólne warunki 
ubezpieczenia ochrona prawna posiadaczy pojazdów mechanicznych doręczone 
Ubezpieczającemu przed zawarciem niniejszej Umowy Ubezpieczenia, wskaza-
ne we wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia oraz potwierdzone w polisie.

7. W zakresie ubezpieczenia Zielonej Karty mają zastosowanie ogólne warunki 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 
w ruchu zagranicznym doręczone Ubezpieczającemu przed zawarciem niniej-
szej Umowy Ubezpieczenia, wskazane we wniosku o zawarcie Umowy Ubezpie-
czenia oraz potwierdzone w polisie. 

§4.
Ochroną ubezpieczeniową w ramach Programu Auto Premia nie są obejmowane 
pojazdy:
1) używane, których właściciele lub użytkownicy zgłosili do Allianz w poprzednim, 

rocznym Okresie Ubezpieczenia więcej niż trzy Szkody z tytułu ubezpieczenia 
Autocasco,

2) niespełniające wymogów w zakresie zamontowania urządzeń zabezpieczających 
przed kradzieżą. 

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

§6.
Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia zostały zatwierdzone uchwałą Zarzą-
du TUiR Allianz Polska S.A. nr 27/2022.

Matthias Baltin
Prezes Zarządu 

Krzysztof Wanatowicz
Członek Zarządu 

Radosław Kamiński
Wiceprezes Zarządu

Vojtěch Pivný
Członek Zarządu 

Martin Klecha
Członek Zarządu 


