
Przepisy ogólne
§1

1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, 
maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy 
osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie 
posiadaj¹cymi osobowoœci prawnej, prowadz¹cymi dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹, zwanymi dalej Ubezpieczaj¹cymi a InterRisk Towarzystwem 
Ubezpieczeñ Spó³ka Akcyjna Vienna Insurance Group, zwanym dalej 
Ubezpieczycielem.

2. Umowê ubezpieczenia mo¿na zawrzeæ tak¿e na cudzy rachunek, z tym, 
¿e ubezpieczony imiennie wskazany jest w umowie (polisie). Zarzuty 
maj¹ce wp³yw na odpowiedzialnoœæ Ubezpieczyciela mo¿e on podnieœæ 
tak¿e przeciwko Ubezpieczonemu.

3. Do umowy ubezpieczenia mog¹ byæ wprowadzone, za zgod¹ stron, 
postanowienia dodatkowe lub odmienne, z tym ¿e ró¿nice miêdzy 
niniejszymi owu, a treœci¹ umowy Ubezpieczyciel przedstawi Ubezpie-
czaj¹cemu na piœmie przed zawarciem umowy.

4. Wszystkie postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych 
w niniejszych owu musz¹ byæ, pod rygorem ich niewa¿noœci, sporz¹dzo-
ne na piœmie w formie aneksu lub za³¹cznika do umowy ubezpieczenia.

5. Wszystkie zmiany umowy ubezpieczenia musz¹ byæ, pod rygorem ich 
niewa¿noœci, sporz¹dzone na piœmie w formie aneksu do umowy 
ubezpieczenia.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych owu maj¹ zastosowanie 
obowi¹zuj¹ce przepisy prawa polskiego, a w szczególnoœci przepisy Ko-
deksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z póŸn. zm.) i Ustawy o dzia-
³alnoœci ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003r. Nr 124, poz. 1151 z póŸn. zm.).

Definicje
§2

W rozumieniu niniejszych owu przez poni¿sze okreœlenia, u¿yte w owu lub 
wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, polisie, innym dokumencie pot-
wierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia, a tak¿e innych pismach i oœ-
wiadczeniach sk³adanych w zwi¹zku z umow¹ ubezpieczenia, uwa¿a siê:
1) Akty terroru – nielegalne dzia³ania i akcje organizowane z pobudek 

ideologicznych, religijnych, politycznych lub spo³ecznych, indywidualne 
lub grupowe, prowadzone przez osoby dzia³aj¹ce samodzielnie lub na 
rzecz b¹dŸ z ramienia jakiejkolwiek organizacji lub rz¹du, skierowane 
przeciwko osobom, obiektom lub spo³eczeñstwu, maj¹ce na celu 
wywarcie wp³ywu na rz¹d, wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludnoœci 
i dezorganizacjê ¿ycia publicznego przy u¿yciu przemocy lub groŸby 
u¿ycia przemocy.

2) Czêœci zamienne o porównywalnej jakoœci - czêœci zamienne, których 
producent/dystrybutor zaœwiadczy, ¿e s¹ one tej samej jakoœci co 
komponenty, które s¹ lub by³y stosowane do monta¿u danych pojaz-
dów samochodowych - spe³niaj¹ce warunki okreœlone w Rozporz¹-
dzeniu Rady Ministrów z dnia 28.01.2003 r. w sprawie wy³¹czenia 
okreœlonych porozumieñ wertykalnych w sektorze pojazdów samocho-
dowych spod zakazu porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê.

3) Kontynuacja ubezpieczenia – zawarcie kolejnej umowy ubezpieczenia 
u Ubezpieczyciela przed wygaœniêciem umowy poprzedniej dotycz¹cej 
tego samego pojazdu i tego samego w³aœciciela.

4) Kradzie¿ – zabranie ca³ego pojazdu lub jego czêœci w celu przyw³asz-
czenia przez osobê nie uprawnion¹ do korzystania lub rozporz¹dzania 
tym pojazdem, w sposób wyczerpuj¹cy znamiona czynu wymienionego 
w kodeksie karnym jako: kradzie¿, kradzie¿ z w³amaniem, rozbój i wymu-
szenie rozbójnicze.

5) Odszkodowanie – kwota nale¿na uprawnionemu podmiotowi, 
ustalona wed³ug zasad okreœlonych w umowie ubezpieczenia.

6) Okres eksploatacji pojazdu – okres liczony od daty pierwszej 
rejestracji pojazdu dokonanej w roku jego produkcji do pocz¹tku okresu 
ubezpieczenia ustalonego w aktualnie zawieranej umowie ubezpiecze-
nia. Jeœli data pierwszej rejestracji nie jest znana lub pierwsza rejestracja 
nast¹pi³a po roku produkcji, to okres eksploatacji liczony jest od 31 
grudnia roku produkcji pojazdu. Dla celów ustalenia wysokoœci odszko-
dowania okres eksploatacji liczony jest do dnia wyst¹pienia szkody.

7) Oryginalne czêœci zamienne - czêœci zamienne o tej samej jakoœci co 
komponenty stosowane do monta¿u pojazdu samochodowego, 
produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi 
ustalonymi przez producenta tych pojazdów – spe³niaj¹ce warunki 
okreœlone w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 28.01.2003 r. 
w sprawie wy³¹czenia okreœlonych porozumieñ wertykalnych w sek-
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torze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumieñ ograni-
czaj¹cych konkurencjê.

8) Osoba uprawniona do korzystania z pojazdu – osoba, która wesz³a 
w posiadanie urz¹dzeñ (kluczy, kart, sterowników, pilotów) s³u¿¹cych 
do otwarcia i uruchomienia pojazdu za zgod¹ w³aœciciela pojazdu lub 
osoby uprawnionej do posiadania w/w urz¹dzeñ do tego pojazdu.

9) Osuniêcie siê ziemi – nie spowodowany dzia³alnoœci¹ cz³owieka ruch 
ziemi na stokach

10) Polisa – dokument potwierdzaj¹cy zawarcie umowy ubezpieczenia.
11) PowódŸ – zalanie terenu w nastêpstwie podniesienia siê poziomu wody 

w korytach wód p³yn¹cych lub stoj¹cych wskutek naturalnych zjawisk, 
takich jak:
a) nadmierne opady atmosferyczne,
b) sp³yw wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub 

falistych,
c) topnienie kry lodowej,
d) tworzenie siê zatorów lodowych.
Fakt wyst¹pienia powodzi ustala siê w oparciu o informacje uzyskane 
z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). W przypadku 
braku mo¿liwoœci uzyskania odpowiednich informacji z IMiGW, bierze siê 
pod uwagê stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia, 
œwiadcz¹ce o wyst¹pieniu powodzi.

12) Po¿ar – dzia³anie ognia, który przedosta³ siê poza palenisko lub powsta³ 
bez paleniska i rozprzestrzeni³ siê o w³asnej sile.

13) Sabota¿ – nielegalne dzia³ania i akcje organizowane z pobudek ideo-
logicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe, skierowane 
przeciwko osobom lub obiektom, maj¹ce na celu wywo³anie zak³óceñ w 
transporcie publicznym lub w pracy firm us³ugowych albo produkcyjnych.

14) Sk³adka – kwota nale¿na Ubezpieczycielowi za udzielon¹ ochronê 
ubezpieczeniow¹.

15) Szkoda ca³kowita – kradzie¿ pojazdu, a tak¿e uszkodzenie uniemo¿li-
wiaj¹ce naprawê pojazdu z przyczyn technicznych lub gdy koszt 
naprawy liczony wed³ug cen czêœci producenta zawartych w  systemie 
Audatex lub Eurotax oraz œrednich stawek za roboczogodzinê 
stosowanych przez Autoryzowan¹ Stacjê Obs³ugi (ASO) przekracza 70 % 
sumy ubezpieczenia albo wartoœci pojazdu w dniu powstania szkody, 
je¿eli wartoœæ ta jest ni¿sza od sumy ubezpieczenia. 

16) Szkoda czêœciowa – uszkodzenie pojazdu w zakresie umo¿liwiaj¹cym 
jego naprawê wed³ug kosztów wyliczonych w systemie Audatex lub 
Eurotax oraz œrednich stawek za roboczogodzinê stosowanych przez 
Autoryzowan¹ Stacjê Obs³ugi (ASO) nie przekraczaj¹cych 70% sumy 
ubezpieczenia pojazdu lub wartoœci pojazdu w dniu powstania szkody, 
je¿eli wartoœæ ta jest ni¿sza od sumy ubezpieczenia.

17) Suma ubezpieczenia - kwota stanowi¹ca górn¹ granicê odpowie-
dzialnoœci  Ubezpieczyciela za wszystkie szkody powsta³e w okresie obo-
wi¹zywania umowy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia powinna 
odpowiadaæ wartoœci pojazdu w dniu zawierania umowy ubezpieczenia. 

18) Ubezpieczaj¹cy – podmiot zawieraj¹cy umowê ubezpieczenia i zobo-
wi¹zany do op³acenia sk³adki ubezpieczeniowej.

19) Ubezpieczony – podmiot, bêd¹cy osob¹ fizyczn¹, prawn¹ lub 
jednostk¹ organizacyjn¹ nie posiadaj¹c¹ osobowoœci prawnej, prowa-
dz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami 
prawa, na rzecz którego Ubezpieczaj¹cy zawar³ umowê ubezpieczenia.

20) Udzia³ w³asny w szkodzie - wartoœæ czêœci szkody pokrywanej ka¿dora-
zowo przez Ubezpieczonego, niezale¿nie od innych potr¹ceñ.

21) Uprawniony – podmiot upowa¿niony pisemnie przez Ubezpieczaj¹-
cego/Ubezpieczonego do otrzymania odszkodowania.

22) Urz¹dzenie przeciwkradzie¿owe – zamontowane w pojeŸdzie, w spo-
sób trwa³y sprawne urz¹dzenie - system - s³u¿¹ce do zabezpieczenia 
pojazdu przed kradzie¿¹, posiadaj¹ce ocenê skutecznoœci (certyfikat). 
Jako urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce przed kradzie¿¹ uznaje siê:
a) system auto-alarmowy, 
b) blokadê elektroniczn¹ (immobiliser),
c) system auto-alarmowania i lokalizacji pojazdów (satelitarny lub 

radiowy),
d) blokadê mechaniczn¹ dŸwigni zmiany biegów.

23) Wartoœæ pojazdu – wartoœæ rynkowa pojazdu lub wartoœæ pojazdu 
fabrycznie nowego.
a) wartoœæ rynkowa pojazdu – wartoœæ pojazdu ustalana przez Ubezpie-

czyciela na podstawie notowañ rynkowych cen pojazdu danej marki, 
typu, roku produkcji, jego okresu eksploatacji, wyposa¿enia, przebiegu 
i  stanu  technicznego.
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Podstaw¹ do okreœlaniu wartoœci rynkowej pojazdu w ca³ym okresie 
ubezpieczenia jest aktualny katalog (informator) uznany przez 
Ubezpieczyciela, w oparciu o który ustalana jest suma ubezpieczenia 
oraz odszkodowanie. Nazwa katalogu (informatora) podawana jest 
we wniosku o ubezpieczenie,

b) wartoœæ pojazdu fabrycznie nowego – wartoœæ pojazdu nabytego na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) potwierdzona faktur¹ 
zakupu. Wartoœæ ta jest aktualna dla celów ubezpieczenia w okresie 
6 miesiêcy licz¹c od daty wystawienia faktury, pod warunkiem, ¿e:
• przebieg pojazdu nie przekroczy³ 10 000 kilometrów,
• pojazd wczeœniej nie uleg³ uszkodzeniu,
• nie nast¹pi³o obni¿enie ceny fabrycznie nowego pojazdu o tych 

samych parametrach technicznych w punktach sprzeda¿y auto-
ryzowanych przez producenta lub generalnego importera,

• Ubezpieczony jest pierwszym w³aœcicielem pojazdu.
Po up³ywie okresu 6 miesiêcy lub spe³nieniu siê jednego z wy¿ej 
wymienionych warunków wartoœæ pojazdu ustalana jest w oparciu 
o katalog Info-Ekspert.

24) Wyposa¿enie pojazdu – sprzêt i urz¹dzenia s³u¿¹ce do utrzymania 
i u¿ywania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a tak¿e bezpie-
czeñstwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzie¿¹.

25) Wznowienie ubezpieczenia – zawarcie kolejnej umowy ubezpie-
czenia u Ubezpieczyciela w okresie do 30 dni po wygaœniêciu umowy 
poprzedniej dotycz¹cej tego samego pojazdu i tego samego 
w³aœciciela. 

26) Zatopienie – przedostanie siê cieczy do wewn¹trz pojazdu na skutek 
czêœciowego albo ca³kowitego zanurzenia siê pojazdu w cieczy stoj¹cej 
lub p³yn¹cej.

27) Zamieszki - gwa³towne demonstracje lub wrogie akcje skierowane prze-
ciwko w³adzy, których celem jest zmiana istniej¹cego porz¹dku prawnego.

Przedmiot ubezpieczenia
§3

1. Przedmiotem ubezpieczenia s¹ pojazdy wraz z wyposa¿eniem zare-
jestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej (RP) stosownie do przepisów 
ustawy prawo o ruchu drogowym oraz posiadaj¹ce aktualne badania 
techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego, je¿eli 
istnieje taki wymóg tj. pojazdy samochodowe, ci¹gniki rolnicze, moto-
cykle, motorowery i przyczepy. 

2. Wyposa¿enie pojazdu, o którym mowa w ust.1 oraz wyposa¿enie 
opisane w §9, ust.8 jest objête ochron¹ ubezpieczeniow¹ pod 
warunkiem, ¿e jest zamontowane w pojeŸdzie na sta³e, a jego demonta¿ 
wymaga u¿ycia narzêdzi mechanicznych, oraz ¿e zosta³o wskazane we 
wniosku o ubezpieczenie.  Warunkiem objêcia ochron¹ ubezpiecze-
niow¹ wyposa¿enia pojazdu opisanego w §9, ust. 8 jest okreœlenie jego 
marki, typu i modelu oraz uwzglêdnienie jego wartoœci w sumie 
ubezpieczenia pojazdu. Wymóg okreœlenia marki, typu i modelu nie 
dotyczy wyposa¿enia zamontowanego fabrycznie.

3. Przedmiotem ubezpieczenia s¹ pojazdy, których okres eksploatacji nie 
przekroczy³ 10 lat. Pojazdy, których okres eksploatacji przekroczy³ 10 lat 
mog¹ zostaæ objête ochron¹ ubezpieczeniow¹ jeœli spe³nione s¹ nastê-
puj¹ce warunki:
1) okres eksploatacji pojazdu w dniu pocz¹tku okresu ubezpieczenia 

nie przekroczy³ 12 lat,
2) suma ubezpieczenia pojazdu nie jest mniejsza ni¿ 8 000 PLN,

4. Je¿eli nie umówiono siê inaczej, ubezpieczeniem nie mog¹ zostaæ 
objête pojazdy typu kabriolet.

5. Za zgod¹ Ubezpieczyciela przedmiotem ubezpieczenia mog¹ byæ inne 
pojazdy ni¿ wymienione w ust.1, 3 i 4, w tym pojazdy wolnobie¿ne 
i pojazdy zarejestrowane za granic¹ RP.

6. Ograniczenie, o którym mowa w ust.3 nie dotyczy pojazdów objêtych 
kontynuacj¹ lub wznowieniem ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia
§4

Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête s¹ szkody powsta³e w okresie odpo-
wiedzialnoœci Ubezpieczyciela, polegaj¹ce na:
1. uszkodzeniu pojazdu wskutek:

1) nag³ego dzia³ania si³y mechanicznej w chwili zetkniêcia siê pojazdu 
z osobami, zwierzêtami i przedmiotami znajduj¹cymi siê poza 
pojazdem,

2) dzia³ania osób trzecich,
2. uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek nastêpuj¹cych zdarzeñ 

losowych:
1) powodzi, zatopienia, po¿aru, wybuchu,

;
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2) bezpoœredniego dzia³ania pioruna, opadu atmosferycznego, hura-
ganu, osuwania i zapadania siê ziemi,

3) nag³ego dzia³ania czynnika chemicznego lub termicznego pocho-
dz¹cego z zewn¹trz pojazdu,

3. uszkodzeniu wnêtrza pojazdu podczas przewo¿enia osób wymaga-
j¹cych udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej, 

4. kradzie¿y pojazdu, jego czêœci lub wyposa¿enia, uszkodzenia pojazdu 
w nastêpstwie jego kradzie¿y lub zabrania w celu krótkotrwa³ego 
u¿ycia z zastrze¿eniem okreœlonym w §8, ust.1, pkt. 17.

§5
1. Umowa ubezpieczenia mo¿e byæ zawarta w zakresie:

1) ograniczonym – obejmuj¹cym szkody powsta³e w wyniku zdarzeñ 
okreœlonych w §4, pkt. 1, 2, 3,

2) rozszerzonym – obejmuj¹cym szkody powsta³e w wyniku zdarzeñ 
okreœlonych w §4.

2. Umowa ubezpieczenia mo¿e byæ zawarta z zastosowaniem 
nastêpuj¹cych zasad ustalania odszkodowania: 
1) rozliczenia kosztów naprawy pojazdu wed³ug wyceny dokonanej 

przez Ubezpieczyciela w oparciu o normy producenta pojazdu, tj. 
wed³ug wariantu „wycena” o którym mowa w  §22, ust. 1, 2, 3;

2) rozliczenia kosztów naprawy pojazdu na podstawie uprzednio 
uzgodnionych z Ubezpieczycielem kosztów i sposobu naprawy 
przez warsztat dokonuj¹cy naprawy, tj. wed³ug wariantu „warsztat” 
o którym mowa w §22, ust. 4.

3. W umowie ubezpieczenia mo¿e byæ ustalony udzia³ w³asny w szkodach. 
Wysokoœæ udzia³u w³asnego okreœla siê w umowie ubezpieczenia. 

§6
1. W zale¿noœci od wysokoœci sumy ubezpieczenia, warunkiem zawarcia 

umowy ubezpieczenia w zakresie rozszerzonym jest wyposa¿enie 
pojazdu w zabezpieczenia przeciwkradzie¿owe:
1) samochody osobowe, ciê¿arowe w nadwoziu osobowego o war-

toœci do 50 000 PLN oraz ciê¿arowe (niezale¿nie od wartoœci) – co 
najmniej jedno urz¹dzenie przeciwkradzie¿owe,

2) samochody osobowe oraz samochody ciê¿arowe w nadwoziu osobo-
wego o wartoœci powy¿ej 50 000 PLN i nie przekraczaj¹cej 150 000 PLN 
– co najmniej dwa urz¹dzenia przeciwkradzie¿owe, dzia³aj¹ce 
niezale¿nie i ró¿norodne pod wzglêdem spe³nianej funkcji,

3) samochody osobowe oraz samochody ciê¿arowe w nadwoziu 
osobowego o wartoœci powy¿ej 150 000 PLN – trzy niezale¿ne 
i ró¿norodne pod wzglêdem spe³nianej funkcji urz¹dzenia przeciw-
kradzie¿owe w tym system alarmowania oraz lokalizacji pojazdów 
satelitarny (GPS) lub radiowy.

2. W przypadku ubezpieczania pojazdów innych ni¿ wymienione w ust.1, 
Ubezpieczyciel w zale¿noœci od oceny ryzyka mo¿e wprowadziæ 
dodatkowe wymagania w zakresie zabezpieczania przed kradzie¿¹.

§7
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powsta³e na terytorium RP. 
2. Za op³at¹ dodatkowej sk³adki ochronê ubezpieczeniow¹ mo¿na rozsze-

rzyæ na pozosta³e kraje europejskie z tym, ¿e ubezpieczenie na terytorium: 
Bia³orusi, Mo³dawii, Rosji, Ukrainy obejmuje wy³¹cznie zakres ograniczony.

3. Pojazdy zarejestrowane za granic¹ RP mog¹ byæ ubezpieczone 
wy³¹cznie w zakresie zdarzeñ powsta³ych na terytorium RP.

Ograniczenia i wy³¹czenia odpowiedzialnoœci
§8

1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody:
1) których wartoœæ nie przekracza 1% sumy ubezpieczenia, nie mniejsze 

jednak ni¿ 400 PLN,
2) powsta³e wskutek winy umyœlnej (umyœlnego dzia³ania lub 

zaniechania) albo ra¿¹cego niedbalstwa Ubezpieczaj¹cego, winy 
umyœlnej osoby, z któr¹ Ubezpieczaj¹cy / Ubezpieczony pozostaje 
we wspólnym gospodarstwie domowym albo innej osoby 
uprawnionej do korzystania lub rozporz¹dzania tym pojazdem,

3) powsta³e podczas prowadzenia pojazdu przez w³aœciciela pojazdu 
lub osobê zamieszka³¹ z nim we wspólnym gospodarstwie 
domowym lub osobê uprawnion¹ do korzystania lub rozporz¹-
dzania tym pojazdem:
a) po u¿yciu alkoholu lub w stanie nietrzeŸwoœci, 
b) pod wp³ywem narkotyków i innych œrodków odurzaj¹cych lub 

leków os³abiaj¹cych zdolnoœæ koncentracji, 
c) nie posiadaj¹cych uprawnieñ do kierowania pojazdem w tym 

równie¿ œwiadectwa kwalifikacji,
4) w przypadku oddalenia siê kieruj¹cego, bêd¹cego osob¹ upraw-

nion¹ do korzystania lub rozporz¹dzania pojazdem z miejsca 
zdarzenia, gdy fakty towarzysz¹ce temu wskazuj¹ na dzia³anie 
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zmierzaj¹ce do ukrycia okolicznoœci wy³¹czaj¹cych odpowiedzial-
noœæ Ubezpieczyciela,

5) powsta³e podczas u¿ywania pojazdu jako narzêdzia przestêpstwa, 
przez w³aœciciela lub osobê uprawnion¹ do korzystania lub 
rozporz¹dzania tym pojazdem,

6) powsta³e w okolicznoœciach innych, ni¿ podano w zg³oszeniu szkody,
7) powsta³e podczas kierowania pojazdem nie zarejestrowanym lub 

pojazdem nie posiadaj¹cym aktualnego badania technicznego, jak 
równie¿ dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 
81 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. 
U. Nr 98, poz.602 z póŸniejszymi zmianami), je¿eli pojazd podlega 
rejestracji,

8) w pojeŸdzie oddanym do sprzeda¿y komisowej,
9) eksploatacyjne, w tym równie¿ powsta³e w nastêpstwie u¿ytkowania 

pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem (w tym uszkodzenie 
silnika na skutek wjechania w rozlewisko wody), a tak¿e zaistnia³e 
wskutek niew³aœciwego za³adowania i przewo¿enia ³adunku 
(baga¿u),

10) powsta³e wskutek korozji, wad fabrycznych lub wadliwie wykonanej 
naprawy,

11) w pojeŸdzie wprowadzonym nielegalnie w polski obszar celny tj. 
wówczas, gdy pojazd  nie by³ zg³oszony lub dostarczony do miejsca 
odprawy celnej albo w zg³oszeniu celnym lub innym dokumencie 
podano nieprawdziwe dane, o ile przyczyna tak rozumianej 
nielegalnoœci nie usta³a,

12) powsta³e w wyniku zajêcia, konfiskaty, zaw³aszczenia, nacjonalizacji, 
rekwizycji, zniszczenia, które nast¹pi³y na mocy aktu prawnego, 
niezale¿nie od jego formy, wydanego przez prawomocne w³adze,

13) powsta³e w wyniku strajków i niepokojów spo³ecznych,
14) powsta³e w wyniku dzia³añ wojennych, stanu wojennego, rozruchów 

i zamieszek, sabota¿u a tak¿e aktów terroru,
15) powsta³e w wyniku dzia³ania promieniowania jonizacyjnego lub 

ska¿enia radioaktywnego, bez wzglêdu na Ÿród³o jego pochodzenia, 
a w szczególnoœci pochodz¹cego z paliwa j¹drowego lub 
jakichkolwiek odpadów promieniotwórczych powsta³ych w wyniku 
reakcji rozpadu albo syntezy j¹drowej,

16) powsta³e w wyniku ska¿enia lub zanieczyszczenia œrodowiska lub 
ubezpieczonego pojazdu odpadami przemys³owymi albo 
zanieczyszczeniami emitowanymi do otoczenia,

17) powsta³e wskutek kradzie¿y pojazdu lub zaboru w celu 
krótkotrwa³ego u¿ycia w przypadku gdy po opuszczeniu pojazdu:
a) pozostawiono w pojeŸdzie dokumenty pojazdu i/lub kluczyki, 

karty kodowe, sterowniki umo¿liwiaj¹ce uruchomienie pojazdu,
b) nie zabezpieczono poza pojazdem z nale¿yt¹ starannoœci¹: 

kluczyków, kart kodowych, sterowników lub dokumentów, 
w szczególnoœci pozostawiono ww. przedmioty w miejscu 
ogólnodostêpnym oraz w szatniach,

c) nie zabezpieczono pojazdu w sposób przewidziany w jego 
konstrukcji i nie uruchomiono wszystkich urz¹dzeñ przeciwkra-
dzie¿owych, stanowi¹cych wymóg do zawarcia umowy 
ubezpieczenia,
W przypadku kradzie¿y z u¿yciem przemocy lub groŸby natych-
miastowego u¿ycia przemocy (rozboju) nie stosuje siê wy³¹czeñ, 
o których mowa w pkt a), b) i c). 

18) powsta³e wskutek przyw³aszczenia pojazdu powierzonego lub 
wynajmowanego zarobkowo przez osobê, której pojazd powierzono 
lub wynajêto,

19) dotycz¹ce ogumienia, chyba ¿e uszkodzeniu uleg³y równie¿ inne 
elementy pojazdu w okolicznoœciach, za które Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialnoœæ. Niniejsze wy³¹czenie nie dotyczy sytuacji gdy 
nast¹pi³a utrata pojazdu.

2. Je¿eli nie umówiono siê inaczej, ubezpieczeniem nie s¹ objête szkody 
powsta³e w pojazdach u¿ywanych:

1) w wyœcigach i treningach do wyœcigów,
2) do wynajmu zarobkowego w wypo¿yczalniach pojazdów,
3) do nauki jazdy,
4) jako rekwizyty lub do jazd próbnych,
5) do przewo¿enia przesy³ek kurierskich i ekspresowych.

Suma ubezpieczenia
§9

1. Okreœlona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia powinna 
odpowiadaæ wartoœci pojazdu z uwzglêdnieniem podatku VAT, z zas-
trze¿eniem ust. 2.

2. Je¿eli w³aœcicielowi pojazdu przys³uguje prawo do odliczenia w ca³oœci 
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albo w czêœci podatku VAT naliczonego przy nabyciu tego pojazdu, 
suma ubezpieczenia w ka¿dym okresie ubezpieczenia okreœlona jest 
w kwocie pomniejszonej o podatek VAT, ustalonej w takiej samej 
proporcji, jak¹ stanowi³a wartoœæ odliczonego podatku VAT w cenie 
zakupu pojazdu.

3. Suma ubezpieczenia pomniejszana jest o kwotê wyp³aconego 
odszkodowania (zasada konsumpcji sumy ubezpieczenia), z zastrze-
¿eniem postanowieñ ust. 4, 5 i 6.

4. Pomniejszenie o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy pierwszego 
odszkodowania je¿eli jego wysokoœæ nie przekroczy³a kwoty 2.000 PLN.

5. Suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o odszkodowania za 
szkody polegaj¹ce na uszkodzeniu wnêtrza pojazdu podczas  przewozu 
osób wymagaj¹cych natychmiastowej pomocy medycznej  (§4, pkt. 3).

6. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego i za op³at¹ dodatkowej sk³adki mo¿e 
nast¹piæ podwy¿szenie sumy ubezpieczenia lub jej uzupe³nienie po 
wyp³acie odszkodowania, do aktualnej wartoœci rynkowej pojazdu z zas-
trze¿eniem ust.8. Uzupe³niona lub podwy¿szona suma ubezpieczenia 
stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela od dnia 
nastêpnego po potwierdzeniu tego faktu przez Ubezpieczyciela i op³a-
ceniu dodatkowej sk³adki przez Ubezpieczaj¹cego.

7. Je¿eli po wyp³acie odszkodowania nie nast¹pi³o uzupe³nienie sumy ubez-
pieczenia pojazdu do aktualnej wartoœci rynkowej pojazdu w tej dacie, 
wysokoœæ odszkodowania w przypadku kolejnej szkody zostanie ustalona 
w takim stosunku do wartoœci szkody w pojeŸdzie, w jakim pozostaje suma 
ubezpieczenia pomniejszona o uprzednio wyp³acone odszkodowanie do 
wartoœci rynkowej pojazdu na dzieñ szkody.

8. £¹czna suma ubezpieczenia nastêpuj¹cego wyposa¿enia: 
1) sprzêt audiofoniczny, audiowizualny, nawigacyjny,
2) sprzêt ³¹cznoœci telefonicznej i radiotelefonicznej wraz z g³oœnikami 

i antenami,
3) taksometry,
4) kasy fiskalne,
5) baga¿niki zewnêtrzne, haki holownicze, spojlery i nak³adki,
6) napisy i naklejki reklamowe,
7) tarcze kó³ ze stopów lekkich,
nie mo¿e przekroczyæ 20 % wartoœci pojazdu.

Zawarcie umowy ubezpieczenia
§10

1. Umowê ubezpieczenia zawiera siê na podstawie pisemnego wniosku 
Ubezpieczaj¹cego po uprzednim dokonaniu przez Ubezpieczyciela 
identyfikacji pojazdu. 

2. Wniosek ubezpieczeniowy powinien zawieraæ co najmniej nastêpuj¹ce 
dane:
1) imiê, nazwisko (nazwê) i adres (siedzibê) Ubezpieczaj¹cego, 
2) imiê, nazwisko (nazwê) i adres (siedzibê) Ubezpieczonego (dotyczy 

przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek),
3) okres ubezpieczenia,
4) przedmiot (markê, model, numer rejestracyjny, nr nadwozia (VIN)) i 

zakres ubezpieczenia , wariant ubezpieczenia,
5) sumê ubezpieczenia i informacjê o sposobie jej ustalenia,
6)  informacje o wyposa¿eniu pojazdu,
7) posiadane zabezpieczenia przeciwkradzie¿owe,
8) informacjê o dotychczasowym przebiegu ubezpieczenia autocasco,
9) propozycjê ustaleñ dodatkowych lub odmiennych od zapisów 

niniejszych owu, o ile Ubezpieczaj¹cy chce je wprowadziæ do 
umowy ubezpieczenia.

3. Ubezpieczyciel mo¿e uzale¿niæ zawarcie umowy ubezpieczenia od 
uzyskania dodatkowych informacji, maj¹cych wp³yw na ocenê ryzyka 
ubezpieczeniowego, o czym informuje Ubezpieczaj¹cego na piœmie.

4. Je¿eli wniosek nie zawiera wszystkich danych okreœlonych w ust. 2 lub 3 
albo zosta³ sporz¹dzony wadliwie lub niezgodnie z warunkami 
ubezpieczenia, Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest na wezwanie 
Ubezpieczyciela odpowiednio go uzupe³niæ, wzglêdnie sporz¹dziæ 
nowy wniosek, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma Ubez-
pieczyciela w tej sprawie. Niedotrzymanie powy¿szego terminu 
powoduje, ¿e umowa ubezpieczenia nie zostaje zawarta.

5. Ubezpieczyciel mo¿e uzale¿niæ zawarcie umowy ubezpieczenia od 
udokumentowania danych zawartych we wniosku o zawarcie umowy 
ubezpieczenia lub od zamontowania dodatkowych urz¹dzeñ - syste-
mów zabezpieczaj¹cych pojazd przed kradzie¿¹.

6. Umowê ubezpieczenia zawiera siê na okres dwunastu miesiêcy, chyba 
¿e strony umówi³y siê inaczej. Umowa ubezpieczenia mo¿e zostaæ 
przed³u¿ona na nastêpny dwunastomiesiêczny okres ubezpieczenia na 
warunkach obowi¹zuj¹cych w dniu jej przed³u¿enia.
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7. Okres ubezpieczenia okreœla siê w umowie ubezpieczenia.
8. Ubezpieczyciel  potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dokumen-

tem ubezpieczenia (polis¹).

Pocz¹ek i koniec odpowiedzialnoœci
§11

1. W umowie ubezpieczenia okreœla siê datê pocz¹tkow¹ i koñcow¹ okresu 
ubezpieczenia.

2. Odpowiedzialnoœæ Ubezpieczyciela z tytu³u zawartej umowy ubezpie-
czenia rozpoczyna siê od dnia wskazanego w umowie jako pocz¹tek 
ochrony ubezpieczeniowej (okresu ubezpieczenia) jednak nie wczeœniej 
ni¿ od dnia nastêpnego po op³aceniu sk³adki lub pierwszej raty sk³adki, 
chyba ¿e umówiono siê inaczej.

3. Odpowiedzialnoœæ Ubezpieczyciela ustaje z dniem:
1) up³ywu okresu ubezpieczenia,
2) odst¹pienia przez Ubezpieczaj¹cego lub Ubezpieczyciela od umowy 

ubezpieczenia,
3) up³ywu okresu wypowiedzenia lub z dniem wypowiedzenia umowy 

ubezpieczenia o którym mowa w § 12 ust. 2 i 3.,
4) bezskutecznego up³ywu 7 dniowego terminu (liczonego od dnia 

dorêczenia) wyznaczonego w wezwaniu skierowanym przez Ubez-
pieczyciela do Ubezpieczaj¹cego w przypadku nieop³acenia kolej-
nej raty sk³adki w terminie ustalonym w umowie ubezpieczenia,

5) wyczerpania sumy ubezpieczenia, wskutek wyp³acenia odszkodo-
wania lub odszkodowañ, o ³¹cznej wysokoœci równej sumie 
ubezpieczenia,

6) wyp³aty odszkodowania za szkodê ca³kowit¹,
7) wyrejestrowania pojazdu,
8) przejœcia prawa w³asnoœci pojazdu na inn¹ osobê, z wyj¹tkiem 

przejœcia prawa w³asnoœci pojazdu na dotychczasowego posiadacza; 
w tej sytuacji odpowiedzialnoœæ nie ustaje pod warunkiem, ¿e posia-
dacz pojazdu by³ w dotychczasowej umowie ubezpieczenia 
Ubezpieczaj¹cym.

4. Odpowiedzialnoœæ Ubezpieczyciela za wyposa¿enie wymienione w §9, 
ust. 8 ustaje z dniem wyp³aty odszkodowania w wysokoœci odpowiada-
j¹cej wartoœci wyposa¿enia (w granicach sumy ubezpieczenia). Wzno-
wienie odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela mo¿e nast¹piæ nastêpnego 
dnia po udokumentowaniu uzupe³nienia wyposa¿enia oraz op³aceniu 
dodatkowej sk³adki.

Rozwi¹zanie umowy ubezpieczenia
§12

1. Je¿eli umowê ubezpieczenia zawarto na okres d³u¿szy ni¿ szeœæ 
miesiêcy, Ubezpieczaj¹cy ma prawo odst¹piæ od umowy ubezpieczenia 
w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczaj¹cy jest przedsiê-
biorc¹ w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

2. W przypadku ujawnienia okolicznoœci, która poci¹ga za sob¹ istotn¹ 
zmianê prawdopodobieñstwa wypadku, ka¿da ze stron mo¿e za¿¹daæ 
odpowiedniej zmiany wysokoœci sk³adki, poczynaj¹c od chwili, w której 
zasz³a ta okolicznoœæ, nie wczeœniej jednak ni¿ od pocz¹tku bie¿¹cego 
okresu ubezpieczenia. W razie zg³oszenia takiego ¿¹dania druga strona 
mo¿e w terminie 14 dni wypowiedzieæ umowê ze skutkiem natych-
miastowym.

3. Je¿eli Ubezpieczyciel ponosi³ odpowiedzialnoœæ jeszcze przed 
zap³aceniem sk³adki lub jej pierwszej raty, a sk³adka lub jej pierwsza rata 
nie zosta³a zap³acona przez Ubezpieczaj¹cego w terminie, Ubezpieczy-
ciel mo¿e wypowiedzieæ umowê ze skutkiem natychmiastowym i ¿¹daæ 
zap³aty sk³adki za okres, przez który ponosi³ odpowiedzialnoœæ. W przy-
padku braku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia wygasa ona z koñ-
cem okresu, za który przypada³a nie zap³acona sk³adka.

4. Umowa ubezpieczenia wygasa z dniem bezskutecznego up³ywu 
terminu, o którym mowa w §11, ust. 3, pkt. 4 owu.

5. Ubezpieczycielowi z dniem powziêcia informacji dotycz¹cych pojazdu, 
o których mowa w §8, ust. 1, pkt. 11 przys³uguje prawo do odst¹pienia 
od umowy ubezpieczenia, o czym zawiadamia ubezpieczaj¹cego.

6. Umowa ubezpieczenia rozwi¹zuje siê w przypadku przeniesienia 
w³asnoœci pojazdu na inn¹ osobê, z wyj¹tkiem przejœcia prawa w³asnoœci 
pojazdu na dotychczasowego posiadacza; w tej sytuacji umowa 
ubezpieczenia nie rozwi¹zuje siê pod warunkiem, ¿e posiadacz pojazdu 
by³ w dotychczasowej umowie ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cym.

7. Umowa ubezpieczenia rozwi¹zuje siê równie¿ w nastêpuj¹cych 
przypadkach:
1) z up³ywem okresu ubezpieczenia na który zosta³a zawarta,
2) z chwil¹ wyrejestrowania pojazdu,
3) z chwil¹ wyp³aty odszkodowania za szkodê ca³kowit¹,
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4) z chwil¹ wyczerpania sumy ubezpieczenia okreœlonej w polisie,
5) z dniem odst¹pienia od umowy ubezpieczenia.

Sk³adka ubezpieczeniowa
§13

1. Wysokoœæ nale¿nej sk³adki ubezpieczeniowej okreœlona jest w umowie 
ubezpieczenia.

2. Wysokoœæ podstawowej sk³adki ubezpieczeniowej uzale¿niona jest od 
czynników oceny ryzyka, a w szczególnoœci:
1) ustalonej wysokoœci sumy ubezpieczenia, 
2) przedmiotu ubezpieczenia,
3) zakresu ubezpieczenia,
4) informacji na temat liczby szkód lub bezszkodowego przebiegu 

ubezpieczenia autocasco w poprzednich okresach. 
3. Ponadto, w ustaleniu wysokoœci podstawowej sk³adki ubezpieczeniowej 

uwzglêdnia siê koszty zwi¹zane z zawarciem umowy ubezpieczenia, z jej 
wykonywaniem oraz koszty reasekuracji ryzyka.

4. Podstawow¹ sk³adkê ubezpieczeniow¹ oblicza siê mno¿¹c okreœlon¹ we 
wniosku ubezpieczeniowym sumê ubezpieczenia przez w³aœciw¹ dla 
danego ryzyka stawkê taryfow¹ okreœlon¹ w procentach (%), uzale¿-
nion¹ od czynników okreœlonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Wysokoœæ podstawowej sk³adki ubezpieczeniowej obliczana jest wed³ug 
taryfy obowi¹zuj¹cej w dniu zawarcia (lub zmiany) umowy ubez-
pieczenia.

6. Je¿eli taryfa sk³adek nie uwzglêdnia ubezpieczanego ryzyka, wówczas 
wysokoœæ sk³adki ubezpieczeniowej ustalana jest na podstawie 
indywidualnej oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela.

7. Ubezpieczyciel mo¿e zastosowaæ zwy¿ki i/lub zni¿ki podstawowej 
sk³adki ubezpieczeniowej.

8. Wysokoœæ ostatecznej sk³adki ubezpieczeniowej oblicza siê stosuj¹c 
zwy¿ki i zni¿ki w sk³adce podstawowej. Zasady stosowania oraz 
wysokoœci zni¿ek/zwy¿ek zawiera taryfa sk³adek.

9. Ubezpieczyciel mo¿e nie udzieliæ zni¿ki sk³adki w przypadku zawierania 
ubezpieczeñ na okres krótszy ni¿ rok.

10. W umowach zawieranych z osobami fizycznymi stosuje siê system 
zni¿ek/zwy¿ek sk³adki z uwzglêdnieniem m.in.:
1) przebiegu ubezpieczenia, zgodnie z tabel¹ Bonus-Malus okreœlon¹ 

w ust. 13,
2) marki pojazdu,
3) wysokoœci udzia³u w³asnego w szkodach,
4) zakresu ubezpieczenia,
5) wariantu rozliczania szkody,
6) strefy regionalnej w³aœciwej dla miejsca zarejestrowania pojazdu,
7) wieku w³aœciciela / wspó³w³aœciciela / u¿ytkownika pojazdu,
8) okresu eksploatacji pojazdu.

11. W³aœciciel pojazdu zachowuje pe³ne uprawnienia do zni¿ek z tytu³u 
bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia, jeœli okres przerwy miêdzy 
umowami ubezpieczenia AC nie jest d³u¿szy ni¿ 2 lata.

12. W³aœciciel pojazdu legitymuj¹cy siê co najmniej 6 letnim okresem 
bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia (bez przerw w ubezpieczeniu 
powy¿ej 2 lat) zachowuje nabyte uprawnienia do zni¿ki sk³adki, jeœli 
przerwa w ubezpieczeniu nie przekroczy³a 5 lat z tym, ¿e okres przerwy 
w ubezpieczeniu powy¿ej 2 lat powoduje zmniejszenie uprawnieñ 
poprzez przesuniêcie o jedn¹ grupê za ka¿dy pe³ny rok przerwy 
w ubezpieczeniu, licz¹c rok trzeci i nastêpne.

13. Tabela Bonus-Malus.

14. Ubezpieczyciel przy ustalaniu sk³adki uwzglêdnia faktyczny dotychcza-
sowy przebieg ubezpieczenia w innym zak³adzie ubezpieczeñ w przy-
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padku jego udokumentowania lub z³o¿enia stosownego oœwiadczenia 
przez Ubezpieczaj¹cego.

15. Gdy pojazd stanowi wspó³w³asnoœæ osób fizycznych stosuje siê 
zni¿ki/zwy¿ki z tytu³u bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia nabyte 
przez Ubezpieczonego wskazanego przez Ubezpieczaj¹cego.

16. Gdy pojazd stanowi w³asnoœæ osoby prawnej a u¿ytkownikiem pojazdu 
(wpisanym w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) jest osoba fizyczna, to 
stosuje siê zni¿ki/zwy¿ki przys³uguj¹ce u¿ytkownikowi pojazdu.

17. W umowach zawieranych z osobami prawnymi, jednostkami organiza-
cyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowoœci prawnej stosuje siê system 
zni¿ek/zwy¿ek sk³adki z uwzglêdnieniem m.in.:
1) marki pojazdów, 
2) wysokoœci udzia³u w³asnego w szkodach,
3) zakresu ubezpieczenia,
4) wariantu rozliczania szkód,
5) liczebnoœci floty,
6) podstawy u¿ytkowania pojazdów,
7) zakresu terytorialnego,
8) okresu eksploatacji pojazdów,
9) wyniku ubezpieczenia w poprzednim okresie.

§14
1. Sk³adka ubezpieczeniowa za roczny okres ubezpieczenia, na wniosek 

Ubezpieczaj¹cego, mo¿e zostaæ roz³o¿ona na raty.
2. Sk³adka za ubezpieczenie powinna byæ zap³acona najpóŸniej w dniu 

zawarcia umowy, chyba ¿e strony umowy ustali³y w umowie 
ubezpieczenia (polisie) póŸniejszy termin p³atnoœci. W przypadku 
p³atnoœci ratalnej, pierwsza rata sk³adki jest p³atna w chwili zawierania 
umowy ubezpieczenia, natomiast kolejne raty sk³adki ubezpieczeniowej 
p³atne s¹ w terminach p³atnoœci okreœlonych w umowie ubezpieczenia 
(polisie).

3. Zap³ata sk³adki lub pierwszej jej raty w terminie póŸniejszym ni¿ w dniu 
zawarcia umowy powinna nast¹piæ:
1) do 14 dni po zawarciu umowy ubezpieczenia w przypadku zawarcia 

umowy ubezpieczenia z osob¹ prawn¹ lub jednostk¹ organizacyjn¹ 
nie posiadaj¹c¹ osobowoœci prawnej,

2) do 3 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia w przypadku zawarcia 
umowy ubezpieczenia z osob¹ fizyczn¹.

4. Wysokoœæ sk³adki lub rat sk³adki z tytu³u udzielonej przez Ubezpie-
czyciela ochrony ubezpieczeniowej, jak równie¿ terminy p³atnoœci 
okreœlone s¹ w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy 
ubezpieczenia (polisie).

5. Z chwil¹ podjêcia przez Ubezpieczyciela decyzji o wyp³acie odszkodo-
wania, pozosta³e do zap³aty raty sk³adki staj¹ siê wymagalne.

6. W przypadku, gdy sk³adka lub rata sk³adki za ubezpieczenie p³atna jest 
w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za dzieñ 
op³acenia sk³adki lub raty sk³adki uwa¿a siê datê wp³ywu œrodków 
pieniê¿nych na w³aœciwy rachunek Ubezpieczyciela.

7. W przypadku odst¹pienia od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia 
umowy przez któr¹kolwiek ze stron, Ubezpieczycielowi nale¿y siê 
sk³adka za okres, w którym udziela³ ochrony ubezpieczeniowej.

8. W przypadku rozwi¹zania umowy ubezpieczenia przed up³ywem 
okresu, na który zosta³a zawarta Ubezpieczaj¹cemu przys³uguje zwrot 
sk³adki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Prawa i obowi¹zki stron
§15

1. Ubezpieczyciel zobowi¹zany jest do zachowania nale¿ytej starannoœci 
przy zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia.

2. Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczaj¹cemu wszelkie informacje niez-
bêdne do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, a w razie 
powstania szkody zobowi¹zany jest do terminowej jej likwidacji.

3. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel ma obowi¹zek 
dorêczyæ Ubezpieczaj¹cemu tekst ogólnych warunków ubezpieczenia. 
Na ¿¹danie Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel udzieli informacji o posta-
nowieniach zawartej umowy oraz owu w zakresie w jakim dotycz¹ praw 
i obowi¹zków Ubezpieczonego.

4. Ubezpieczaj¹cemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy 
ubezpieczenia, przys³uguje prawo do sk³adania skarg i za¿aleñ do 
Zarz¹du Ubezpieczyciela za poœrednictwem Oddzia³u lub Przedstawi-
cielstwa Ubezpieczyciela, w którym zawarto lub w imieniu którego 
zawarto umowê ubezpieczenia. Skargi i za¿alenia s¹ rozpatrywane 
niezw³ocznie po ich przes³aniu drog¹ pisemn¹ do Zarz¹du Ubezpie-
czyciela.

5. Ubezpieczyciel ma obowi¹zek udostêpniæ Ubezpieczaj¹cemu, Ubezpie-
czonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia informacje 
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i dokumenty, gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialnoœci Ubez-
pieczyciela lub wysokoœci odszkodowania. Wy¿ej wymienione osoby 
mog¹ ¿¹daæ pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela udostê-
pnionych informacji, a tak¿e sporz¹dzania na swój koszt kserokopii 
dokumentów i potwierdzania ich zgodnoœci z orygina³em przez 
Ubezpieczyciela.

6. Ubezpieczaj¹cy, Ubezpieczony lub Uprawniony maj¹ prawo wgl¹du do 
akt szkodowych w jednostce organizacyjnej Ubezpieczyciela lub 
uzgodnionej z Ubezpieczycielem i sporz¹dzania na swój koszt odpisów 
lub kserokopii dokumentów z akt szkodowych. Op³ata za wydanie 
odpisów lub kserokopii jest pobierana w oparciu o cennik dostêpny 
w jednostkach organizacyjnych Ubezpieczyciela.

§16
1. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia, Ubezpieczaj¹cy obowi¹zany 

jest podaæ do wiadomoœci Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie 
okolicznoœci, o które Ubezpieczyciel zapytywa³ w formularzu wniosku 
albo przed zwarciem umowy w innych pismach.

2. W okresie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany 
jest zg³aszaæ pisemnie Ubezpieczycielowi wszelkie zmiany okolicznoœci 
wymienionych w ust. 1, niezw³ocznie po powziêciu o nich wiadomoœci.

3. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy nie poda³ do wiadomoœci Ubezpieczyciela 
znanych sobie okolicznoœci, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, Ubezpie-
czyciel nie ponosi odpowiedzialnoœci za skutki tych okolicznoœci.

4. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia jest zawierana na cudzy 
rachunek, Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest do powiadomienia w formie 
pisemnej Ubezpieczonego o zakresie i sposobie wykonania 
obowi¹zków wynikaj¹cych dla Ubezpieczonego z niniejszych owu.

5. Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest:
1) zap³aciæ sk³adkê ubezpieczeniow¹ lub jej raty w ustalonym terminie, 
2) podj¹æ œrodki ostro¿noœci i zastosowaæ siê do zaleceñ Ubezpieczy-

ciela, jakie stosownie do stanu rzeczy wskaza³ w celu zapobie¿enia 
powstaniu szkody,

3) podj¹æ stosowne dzia³ania zapobiegawcze oraz uzasadnione œrodki 
ostro¿noœci w celu zapobie¿enia powstaniu szkody,

4) zapewniæ prawid³owe zabezpieczenie, utrzymanie, konserwacjê 
i eksploatacjê przedmiotu ubezpieczenia,

5) przestrzegaæ uzgodnionych z Ubezpieczycielem zaleceñ dodat-
kowych oraz terminów ich realizacji, które by³y warunkiem zawarcia 
lub kontynuacji umowy ubezpieczenia, a w szczególnoœci usun¹æ 
zagro¿enia, zw³aszcza bêd¹ce przyczyn¹ powsta³ej w okresie 
wczeœniejszym szkody. Uzgodnione zalecenia dodatkowe okreœlane 
s¹ w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia 
(polisie),

6) przestrzegaæ obowi¹zków okreœlonych w niniejszych ogólnych 
warunkach ubezpieczenia oraz w dokumencie potwierdzaj¹cym 
zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie).

6. Ubezpieczaj¹cy ma obowi¹zek u¿ytkowaæ i utrzymywaæ wszelkie 
urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce w nale¿ytym stanie technicznym.

7. W przypadku stwierdzenia, ¿e szkoda powsta³a lub jej rozmiar uleg³ 
zwiêkszeniu wskutek niewykonania lub nienale¿ytego wykonania przez 
Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego któregokolwiek z obowi¹zków 
wymienionych w ust. 5 pkt 2 – 5, ust. 6 niniejszego paragrafu albo gdy 
niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie tych obowi¹zków mia³o 
wp³yw na ustalenie przyczyny, okolicznoœci lub rozmiaru szkody, Ubez-
pieczyciel mo¿e odmówiæ wyp³aty odszkodowania w ca³oœci lub 
w odpowiedniej czêœci.

Postêpowanie w razie szkody
§17

1. W przypadku powstania szkody Ubezpieczaj¹cy lub osoba upowa¿niona 
do korzystania lub rozporz¹dzania tym pojazdem zobowi¹zana jest:
1) przedsiêwzi¹æ odpowiednie œrodki w celu zapewnienia bezpie-

czeñstwa ruchu w miejscu wypadku,
2) u¿yæ dostêpnych mu œrodków w celu ratowania przedmiotu ubez-

pieczenia oraz zapobie¿enia szkodzie lub zmniejszenia rozmiarów 
szkody,

3) nie dokonywaæ w uszkodzonym pojeŸdzie ¿adnych zmian nie 
uzasadnionych koniecznoœci¹ kontynuowania dalszej bezpiecznej 
jazdy i nie dokonywaæ naprawy bez uprzedniego przeprowadzenia 
oglêdzin przez Ubezpieczyciela lub jego przedstawiciela, chyba ¿e 
nie przeprowadzono oglêdzin w ci¹gu 5 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia o szkodzie, albo w ci¹gu 14 dni je¿eli w okresie 5 dni 
od zg³oszenia szkody uzgodniono, ¿e w celu dokonania oglêdzin 
niezbêdne jest  powo³anie rzeczoznawców,

4) niezw³ocznie po uzyskaniu informacji o szkodzie, jednak nie póŸniej 
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ni¿ w ci¹gu 7 dni (w przypadku kradzie¿y nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 48 
godzin), zawiadomiæ na piœmie o jej wyst¹pieniu Ubezpieczyciela 
(najlepiej jednostkê organizacyjn¹ Ubezpieczyciela, w której zawarto 
umowê ubezpieczenia). Zawiadomienie o szkodzie powinno zawie-
raæ w szczególnoœci: informacjê o terminie zdarzenia, okolicznoœ-
ciach i miejscu powstania szkody, o przyczynie i rozmiarach szkody, 
numer polisy i dane Ubezpieczaj¹cego, rodzaj i przedmiot szkody,

5) powiadomiæ Ubezpieczyciela o szkodzie powsta³ej za granic¹ RP nie 
póŸniej ni¿ w ci¹gu trzech dni od daty powrotnego przekroczenia 
granicy,

6) umo¿liwiæ Ubezpieczycielowi dokonanie czynnoœci niezbêdnych do 
ustalenia okolicznoœci i wysokoœci szkody, zasadnoœci i wysokoœci 
roszczenia, udzieliæ wszelkiej niezbêdnej pomocy, jak równie¿ 
udzieliæ Ubezpieczycielowi potrzebnych w tym celu dodatkowych 
wyjaœnieñ i informacji oraz przedstawiæ dowody i dokumenty, jakie 
odpowiednio do stanu rzeczy s¹ wymagane (w tym udostêpniæ 
pe³n¹ dokumentacjê ubezpieczonego mienia),

7) odnotowaæ, w razie kolizji z innym pojazdem, dane dotycz¹ce pojazdu, 
osoby kieruj¹cej tym pojazdem, a tak¿e numer polisy, nazwê i adres 
zak³adu ubezpieczeñ z którym zosta³a zawarta umowa obowi¹zko-
wego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,

8) w razie szkody z udzia³em zwierz¹t (domowych lub hodowlanych) 
ustaliæ dane w³aœciciela i ewentualnie jego ubezpieczyciela 
w zakresie odpowiedzialnoœci cywilnej,

9) umo¿liwiæ uzyskanie niezbêdnych informacji i oœwiadczeñ od osób 
korzystaj¹cych z pojazdu przed powstaniem szkody,

10) przedstawiæ posiadane dowody zakupu / zamontowania elementów 
wyposa¿enia, o ile jest ono przedmiotem szkody,

11) przedstawiæ zaœwiadczenie wydane przez zak³ad ubezpieczeñ lub 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, potwierdzaj¹ce upraw-
nienie do przyznanej zni¿ki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, 
w przypadku gdy taka zni¿ka zosta³a przyznana na podstawie 
oœwiadczenia,

12) przeprowadziæ dodatkowe badanie techniczne pojazdu po jego 
naprawie, której koszt przekroczy³ kwotê 2000 z³otych oraz 
poinformowaæ Ubezpieczyciela o przeprowadzeniu tego badania. 
Wykonanie w powy¿szej sytuacji wymaganego okresowego badania 
technicznego jest to¿same z przeprowadzeniem dodatkowego 
badania technicznego.

2. Kieruj¹cy pojazdem zobowi¹zany jest niezw³ocznie powiadomiæ policjê, 
niezale¿nie od miejsca zdarzenia o:
1) wypadku z ofiarami w ludziach,
2) zdarzeniu z udzia³em obcokrajowców,
3) kradzie¿y pojazdu (wyposa¿enia),
4) szkodzie powsta³ej w okolicznoœciach nasuwaj¹cych przypuszczenie, 

¿e pope³niono przestêpstwo,
5) zdarzeniu, którego wynikiem jest powa¿ne uszkodzenie pojazdu na 

skutek: zderzenia czo³owego, wypadniêcia z drogi, „dachowania”.
3. Na wniosek Ubezpieczyciela, Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest 

dostarczyæ postanowienie o umorzeniu dochodzenia wszczêtego 
w sprawie zg³oszonej szkody, b¹dŸ odpis prawomocnego wyroku 
s¹dowego, o ile dokumenty te s¹ w jego posiadaniu.

4. Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest zabezpieczyæ mo¿liwoœæ dochodzenia 
roszczeñ odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodê.

5. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy umyœlnie lub wskutek ra¿¹cego niedbalstwa nie 
zastosowa³ œrodków, o których mowa w §17 ust.1 pkt.2, Ubezpieczyciel 
jest wolny od odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e z tego powodu.

6. W przypadku naruszenia z winy umyœlnej lub ra¿¹cego niedbalstwa 
obowi¹zków okreœlonych w ust.1 pkt. 3 - 9 oraz ust. 2 pkt. 4 niniejszego 
paragrafu przez Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczyciel nie jest odpowie-
dzialny za szkody powsta³e z tego powodu.

§18
Pomimo braku szkody, w³aœciciel lub osoba uprawniona do korzystania lub 
rozporz¹dzania pojazdem zobowi¹zani s¹ niezw³ocznie powiadomiæ 
Ubezpieczyciela o utracie dokumentów pojazdu lub kluczyków (karty 
kodowej, sterowników) do pojazdu lub urz¹dzeñ s³u¿¹cych do uruchomienia 
zabezpieczeñ przeciwkradzie¿owych (wymaganych przy zawieraniu umowy 
ubezpieczenia) i zabezpieczyæ pojazd przed kradzie¿¹ z nale¿yt¹ starannoœci¹ 
do czasu wymiany zamków lub zmiany kodów zabezpieczaj¹cych w sterow-
nikach lub kartach kodowych.

Zg³oszenie szkody
§19

1. Pisemne zawiadomienie o szkodzie Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony 
mo¿e z³o¿yæ w dowolnej jednostce organizacyjnej Ubezpieczyciela. 
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2. Do zg³oszenia szkody Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony zobowi¹zany jest 
do³¹czyæ poni¿sze podstawowe dokumenty:
1) wype³niony druk zg³oszenia szkody,
2) dokumenty potwierdzaj¹ce okolicznoœci zdarzenia,
3) dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie przez kieruj¹cego pojazdem 

wymaganych uprawnieñ,
4) dokumenty potwierdzaj¹ce dopuszczenie pojazdu do ruchu.

3. Wykaz podstawowych dokumentów mo¿e zostaæ zmieniony w zawia-
domieniu, o którym mowa w ust.4. 

4. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajœciu zdarzenia objêtego ochron¹ 
ubezpieczeniow¹, Ubezpieczyciel w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
tego zawiadomienia, informuje o tym Ubezpieczaj¹cego lub Ubezpie-
czonego, je¿eli nie s¹ oni osobami wystêpuj¹cymi z tym zawiadomieniem 
oraz podejmuje postêpowanie dotycz¹ce ustalenia stanu faktycznego 
zdarzenia, zasadnoœci zg³oszonych roszczeñ i wysokoœci odszkodowania, 
a tak¿e informuje osobê wystêpuj¹c¹ z roszczeniem pisemnie lub w inny 
sposób, na który osoba ta wyrazi³a zgodê, jakie dokumenty s¹ potrzebne 
do ustalenia odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela lub wysokoœci odszko-
dowania, je¿eli jest to niezbêdne do dalszego prowadzenia postêpowania.

5. W przypadku powziêcia przez Ubezpieczyciela nowych informacji 
maj¹cych zwi¹zek z ustaleniem zasadnoœci zg³aszanych roszczeñ lub 
wysokoœci odszkodowania, Ubezpieczyciel w terminie 7 dni od daty 
powziêcia dodatkowych informacji, pisemnie lub drog¹ elektroniczn¹ 
informuje Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego 
z umowy ubezpieczenia, jakie dodatkowe dokumenty s¹ potrzebne do 
ustalenia odszkodowania. 

Ustalenie odszkodowania. Zasady ogólne
§20

1. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji przed³o¿onych przez 
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego rachunków, kosztorysów i innych 
dokumentów zwi¹zanych z ustaleniem rozmiaru szkody i wysokoœci 
odszkodowania.

2. Postêpowanie likwidacyjne w zakresie przyczyny powstania i rozmiaru 
szkody przeprowadza Ubezpieczyciel przy wspó³udziale Ubezpieczaj¹-
cego lub osób przez niego upowa¿nionych. Koszty zwi¹zane z ustale-
niem przyczyny powstania i rozmiaru szkody ka¿da ze stron ponosi we 
w³asnym zakresie.

3. W celu ustalenia przyczyny powstania i rozmiaru szkody oraz wysokoœci 
odszkodowania, ka¿da ze stron mo¿e na w³asny koszt powo³aæ 
rzeczoznawcê.

4. Odszkodowanie stanowi kwotê obliczon¹ zgodnie  z postanowieniami 
§19 - 20, z uwzglêdnieniem udzia³u w³asnego w szkodzie, w wysokoœci 
ustalonej w umowie ubezpieczenia.

5. Je¿eli nie umówiono siê inaczej w umowie ubezpieczenia (polisie), 
wyp³acane odszkodowanie nie mo¿e byæ wy¿sze od poniesionej szkody 
i od sumy ubezpieczenia.

6. Je¿eli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest 
ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub wiêcej Ubezpie-
czycieli na sumy, które ³¹cznie przewy¿szaj¹ jego wartoœæ ubezpiecze-
niow¹, Ubezpieczaj¹cy nie mo¿e ¿¹daæ œwiadczenia wy¿szego od 
wysokoœci szkody. Miêdzy Ubezpieczycielami  ka¿dy z nich odpowiada 
w takim stosunku, w jakim przyjêta przez niego suma ubezpieczenia 
pozostaje do ³¹cznych sum wynikaj¹cych z podwójnego lub 
wielokrotnego ubezpieczenia.

7. Podanie przez Ubezpieczaj¹cego nieprawdziwych danych maj¹cych 
wp³yw na ocenê ryzyka lub wysokoœæ sk³adki, w razie zaistnienia szkody 
spowoduje zmniejszenie odszkodowania odpowiednio do stopnia 
ryzyka w proporcji wynikaj¹cej ze stosunku sk³adki naliczonej do sk³adki 
nale¿nej.

8. W razie uszkodzenia pojazdu uwzglêdniane s¹ koszty naprawy pojazdu 
wy³¹cznie w zakresie uszkodzeñ okreœlonych w protokóle szkody 
sporz¹dzonym przez Ubezpieczyciela i pozostaj¹cym w zwi¹zku z przed-
miotowym zdarzeniem.

9. Przy ustalaniu odszkodowania za szkody polegaj¹ce na uszkodzeniu 
ogumienia, akumulatorów, elementów uk³adu wylotowego silnika, 
uwzglêdnia siê indywidualny stopieñ zu¿ycia eksploatacyjnego 
okreœlony w kalkulacji kosztów naprawy.

10. Je¿eli w³aœcicielem pojazdu jest osoba fizyczna w wieku powy¿ej 25 lat 
a szkodê spowodowa³a osoba uprawniona do korzystania z pojazdu 
bêd¹ca w wieku do 25 lat to ustalona wysokoœæ odszkodowania ulega 
ograniczeniu o 20 %.

11. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 10 nie ma zastosowania jeœli 
w sk³adce uwzglêdniono zwy¿kê odpowiadaj¹c¹ zwy¿ce taryfowej dla 
w³aœciciela pojazdu w wieku do 25 lat.

;
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12. £¹czne odszkodowanie za wyposa¿enie wymienione w §9, ust.8 nie 
mo¿e przekroczyæ 20 % wartoœci pojazdu, z zastrze¿eniem §11, ust.4.

Ustalenie odszkodowania w przypadku szkody ca³kowitej
§21

1. W razie kradzie¿y (zaginiêcia) pojazdu, Ubezpieczyciel ustala odszkodo-
wanie w kwocie odpowiadaj¹cej wartoœci pojazdu na dzieñ szkody.

2. W razie szkody ca³kowitej polegaj¹cej na uszkodzeniu pojazdu 
Ubezpieczyciel ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadaj¹cej 
wartoœci pojazdu na dzieñ szkody pomniejszonej o wartoœæ pozosta³oœci 
na dzieñ szkody.

3. Wartoœæ pozosta³oœci ustalana jest indywidualnie w zale¿noœci od 
rozmiaru uszkodzeñ i stopnia zu¿ycia eksploatacyjnego pojazdu lub jego 
czêœci (zespo³ów).

4. Koszt naprawy pojazdu stanowi¹cy podstawê do okreœlenia szkody 
ca³kowitej ustalany jest na podstawie wyceny sporz¹dzonej przez 
Ubezpieczyciela wed³ug zasad zawartych w systemie Eurotax lub 
Audatex (z uwzglêdnieniem podatku VAT, je¿eli w³aœciciel pojazdu nie 
by³ uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego przy jego 
nabyciu), tzn. wed³ug:
1) cen czêœci zamiennych i materia³ów zawartych w wy¿ej wymienio-

nych systemach,
2) norm czasowych operacji naprawczych okreœlonych przez produ-

centa pojazdu,
3) stawki za 1 roboczogodzinê ustalonej przez Ubezpieczyciela w opar-

ciu o œrednie stawki za roboczogodzinê stosowane przez Autory-
zowane Stacje Obs³ugi (ASO), obowi¹zuj¹ce na terenie dzia³alnoœci 
jednostki organizacyjnej Ubezpieczyciela likwiduj¹cej szkodê.

5. Je¿eli system Eurotax lub Audatex nie zawiera danego modelu i typu 
pojazdu to do sporz¹dzenia wyceny wymienionej w ust. 4 przyjmuje siê 
model i typ najbardziej zbli¿ony w³aœciwoœciami techniczno-
eksploatacyjnymi.

6. Je¿eli do sporz¹dzenia wyceny wymienionej w ust. 4 nie mo¿na 
zastosowaæ systemu Eurotax lub Audatex, wówczas wysokoœæ szkody 
nale¿y okreœliæ w oparciu o œrednie ceny detaliczne czêœci i us³ug 
obowi¹zuj¹ce na terenie jednostki organizacyjnej Ubezpieczyciela 
likwiduj¹cej szkodê.

7. Odszkodowanie ustalane jest z pomniejszeniem wartoœci pojazdu 
o podatek VAT, je¿eli w³aœciciel pojazdu jest uprawniony do odliczenia 
podatku VAT naliczonego przy nabyciu pojazdu. 

Ustalenie odszkodowania w przypadku szkody czêœciowej
§22

1. Je¿eli w umowie ubezpieczenia przyjêto wariant „wycena”, ustalenie 
odszkodowania za naprawê pojazdu nastêpuje na podstawie wyceny 
sporz¹dzonej przez Ubezpieczyciela wed³ug zasad zawartych w sys-
temie Eurotax lub Audatex, z zastosowaniem cen us³ug i czêœci na dzieñ 
szkody, bez podatku VAT tzn. wed³ug:
1) norm czasowych operacji naprawczych okreœlonych przez 

producenta pojazdu,
2) stawki za 1 roboczogodzinê ustalonej przez Ubezpieczyciela 

w oparciu o œrednie ceny us³ug stosowane w regionie na terenie 
dzia³alnoœci jednostki organizacyjnej Ubezpieczyciela likwiduj¹cej 
szkodê,

3) ceny czêœci zamiennych (zespo³ów) zakwalifikowanych do wymiany, 
pochodz¹cych z baz producentów i oficjalnych importerów 
pojazdów, pomniejszonych w zale¿noœci od okresu eksploatacji 
pojazdu wed³ug poni¿szych wskaŸników procentowych:

1. Je¿eli system Eurotax lub Audatex nie zawiera danego modelu i typu 
pojazdu to do sporz¹dzenia wyceny wymienionej w ust. 1 przyjmuje siê 
model i typ najbardziej zbli¿ony w³aœciwoœciami techniczno-eksplo-
atacyjnymi.

2. Je¿eli do okreœlenia wysokoœci szkody w wariancie „wycena” nie mo¿na 
zastosowaæ systemu Eurotax lub Audatex, wówczas wysokoœæ szkody 
nale¿y okreœliæ w oparciu o œrednie ceny detaliczne czêœci i us³ug 
obowi¹zuj¹ce na terenie jednostki organizacyjnej Ubezpieczyciela 
likwiduj¹cej szkodê.

3. Je¿eli w umowie ubezpieczenia przyjêto wariant „warsztat” ustalenie 
odszkodowania nastêpuje na podstawie uprzednio uzgodnionych 
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z Ubezpieczycielem kosztów i sposobu naprawy w oparciu o normy 
czasowe, ceny czêœci zamiennych i materia³ów, oryginalnych i o porów-
nywalnej jakoœci, zawartych w systemie Eurotax, a je¿eli system Eurotax 
nie zawiera danego modelu i typu pojazdu ustalenie odszkodowania 
nastêpuje w oparciu o system Audatex, a w nastêpnej kolejnoœci o œred-
nie ceny detaliczne czêœci zamiennych i us³ug stosowanych na terenie 
jednostki organizacyjnej Ubezpieczyciela z tym, ¿e: 
1) je¿eli ca³kowite koszty naprawy przekraczaj¹ wartoœæ ustalon¹ 

wed³ug zasad okreœlonych w ust 1 (wariant wycena) ich uwzglê-
dnienie przy ustalaniu odszkodowania (w tym równie¿ podatku VAT) 
wymaga udokumentowania poprzez z³o¿enie do akt szkody 
kompletu orygina³ów faktur dotycz¹cych robocizny, czêœci zamien-
nych i materia³ów u¿ytych do naprawy pojazdu,

2) w przypadku udokumentowania fakturami naprawy pojazdu 
dokonanej bez uprzedniego uzgodnienia z Ubezpieczycielem, 
wysokoœæ kosztów robocizny podlega weryfikacji do poziomu 
œrednich cen us³ug naprawczych stosowanych w regionie naprawy 
samochodu, oraz cen czêœci zamiennych i materia³ów, oryginalnych 
i o porównywalnej jakoœci (w tym lakierniczych), maksymalnie do 
wartoœci zawartych w systemach Eurotax lub Audatex,

3) Ubezpieczyciel ma prawo dokonaæ oglêdzin ponaprawczych 
pojazdu w celu potwierdzenia zgodnoœci pomiêdzy technologi¹ 
naprawy i u¿ytymi czêœciami zamiennymi wykazanymi w doku-
mentach potwierdzaj¹cych koszt naprawy a stanem rzeczywistym. 
W przypadku stwierdzenia niezgodnoœci odszkodowanie w tej czêœci 
ustalane jest zgodnie z ust. 1,

4) na wniosek w³aœciciela pojazdu lub osoby przez niego upowa¿nionej 
ustalenie odszkodowania mo¿e byæ dokonane wed³ug zasad 
okreœlonych w ust. 1.

4. W odszkodowaniu uwzglêdniany jest podatek VAT wykazany w fak-
turach, je¿eli poszkodowany nie posiada uprawnieñ do odliczenia 
podatku VAT naliczonego przy zakupie przez niego towarów i us³ug.

Ustalenie odszkodowania w przypadku szkody powsta³ej za granic¹
§23

1. Je¿eli uszkodzony za granic¹ pojazd wymaga naprawy w zakresie 
niezbêdnym do kontynuowania bezpiecznej jazdy (naprawa prowizo-
ryczna) naprawy dokonuje siê po uzgodnieniu z Ubezpieczycielem, 
chyba, ¿e koszt naprawy prowizorycznej nie przekracza równowartoœci 
1.000 EURO.

2. Jeœli koszty naprawy prowizorycznej zosta³y poniesione bezpoœrednio 
przez w³aœciciela pojazdu (poszkodowanego) zwrot tych kosztów 
nastêpuje w Polsce na podstawie imiennych orygina³ów faktur 
(rachunków).

3. Je¿eli przeprowadzona za granic¹ naprawa przekracza zakres niezbêdny 
do kontynuowania bezpiecznej jazdy lub wykracza poza upowa¿nienie 
udzielone przez Ubezpieczyciela, odszkodowanie w tej czêœci jest 
ustalane i wyp³acane wed³ug cen obowi¹zuj¹cych w Polsce, chyba ¿e 
faktycznie poniesione koszty s¹ ni¿sze.

4. W razie koniecznoœci holowania pojazdu uszkodzonego za granic¹ RP, 
koszty holowania lub transportu s¹ zwracane przez Ubezpieczyciela 
wed³ug zasad okreœlonych w §24.

5. Wydatki poniesione w walucie obcej zwracane s¹ w z³otych polskich 
wed³ug œredniego kursu walut NBP z daty poniesienia wydatków.

Koszty dodatkowe
§24

1. Ubezpieczyciel w granicach sumy ubezpieczenia, zwraca udokumento-
wane i uzasadnione okolicznoœciami danego zdarzenia koszty:
1) przechowywania uszkodzonego pojazdu w okresie nie d³u¿szym ni¿ 

do dnia dokonania oglêdzin i sporz¹dzenia protokó³u szkody,
2) holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu z miejsca zdarze-

nia do zak³adu naprawczego, najdalej do miejsca zamieszkania 
w³aœciciela lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu,

3) dzia³añ podjêtych w celu zapobie¿enia zwiêkszeniu siê szkody,
4) dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w §17 ust 1, 

pkt 12.
2. Wysokoœæ kosztów o których mowa w ust.1 pkt. 1 i 2  nie mo¿e 

przekroczyæ 10% sumy ubezpieczenia i nie mo¿e przekroczyæ 
równowartoœci 500 EURO.

Wyp³ata odszkodowania
§25

1. Ubezpieczyciel wyp³aca odszkodowanie na podstawie uznania roszcze-
nia Uprawnionego z umowy ubezpieczenia (Ubezpieczaj¹cego lub 
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Ubezpieczonego) w wyniku w³asnych ustaleñ dokonanych w postêpo-
waniu dotycz¹cym ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoœci 
zg³oszonych roszczeñ i wysokoœci odszkodowania, zawartej z Upraw-
nionym ugody lub prawomocnego orzeczenia s¹dowego.

2. Odszkodowanie mo¿e byæ wyp³acone: przelewem, czekiem, gotówk¹ 
z kasy lub przekazem pocztowym po potr¹ceniu kosztów wysy³ki.

3. Odszkodowanie jest wyp³acane w terminie 30 dni od daty otrzymania 
przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o powstaniu szkody.

4. Je¿eli w terminie okreœlonym w ust. 3 wyjaœnienie okolicznoœci 
koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela albo 
wysokoœci odszkodowania okaza³o siê niemo¿liwe, odszkodowanie 
wyp³aca siê w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu 
nale¿ytej starannoœci wyjaœnienie tych okolicznoœci by³o mo¿liwe. 
Jednak¿e bezsporn¹ czêœæ odszkodowania Ubezpieczyciel wyp³aca 
w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie.

5. Je¿eli w terminie okreœlonym w ust. 3 lub 4 Ubezpieczyciel nie wyp³aci 
odszkodowania, zawiadamia pisemnie osobê zg³aszaj¹c¹ roszczenie 
o przyczynach niemo¿noœci zaspokojenia jej roszczeñ w ca³oœci lub 
czêœci w powy¿szym terminie.

6. Je¿eli w sprawie zaistnia³ego zdarzenia zosta³o wdro¿one postêpowanie 
karne lub cywilne, którego wynik ma istotne znaczenie dla ustalenia 
odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela za szkodê, a ustalenia te nie mog¹ 
byæ dokonane samodzielnie w postêpowaniu likwidacyjnym, odszkodo-
wanie wyp³acane jest w terminie 14 dni od uprawomocnienia siê 
orzeczenia wydanego w tym postêpowaniu.

7. Odszkodowanie wyp³acane jest Ubezpieczonemu lub osobie przez 
niego upowa¿nionej.

8. Za szkodê powsta³¹ w pojeŸdzie nale¿¹cym do masy spadkowej 
odszkodowanie wyp³aca siê prawnym spadkobiercom w³aœciciela 
pojazdu.

9. Je¿eli odszkodowanie nie przys³uguje lub przys³uguje w innej wyso-
koœci, ni¿ okreœlona w zg³oszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje 
o tym pisemnie osobê wystêpuj¹c¹ z roszczeniem, w terminie 
okreœlonym w ust. 3 lub 4, wskazuj¹c na okolicznoœci oraz na podstawê 
prawn¹ uzasadniaj¹c¹ ca³kowit¹ lub czêœciow¹ odmowê wyp³aty 
odszkodowania oraz poucza o mo¿liwoœci z³o¿enia wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy przez Zarz¹d Ubezpieczyciela albo dochodzenia 
roszczeñ na drodze s¹dowej.

10. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy, Ubezpieczony lub Uprawniony nie zgadza siê 
z decyzj¹ Ubezpieczyciela o odmowie wyp³aty odszkodowania lub 
z wysokoœci¹ przyznanego odszkodowania, mo¿e w terminie 30 dni od 
daty otrzymania decyzji w sprawie szkody zg³osiæ na piœmie, wniosek 
o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarz¹d Ubezpieczyciela.

11. Poza trybem odwo³awczym przewidzianym w ust. 9 i 10 Ubezpieczaj¹cy, 
Ubezpieczony, Uprawniony lub Poszkodowany mo¿e zg³aszaæ skargi do 
Rzecznika Ubezpieczonych, jako podmiotu posiadaj¹cego ustawowe 
kompetencje w zakresie ich rozpatrywania.

12. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy, Ubezpieczony lub Uprawniony nie zgadza siê 
z decyzj¹ Ubezpieczyciela o odmowie wyp³aty odszkodowania lub 
z wysokoœci¹ przyznanego odszkodowania mo¿e dochodziæ roszczeñ 
na drodze s¹dowej, bez zachowania trybu okreœlonego w ust. 10 i 11.

§26
1. Wyp³atê odszkodowania za kradzie¿ pojazdu Ubezpieczyciel uzale¿nia 

od:
1) za³¹czenia do zawiadomienia o szkodzie:

a) dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu (o ile by³a ona wydana),
b) wszystkich kluczy, kart kodowych, sterowników przeznaczonych 

do zamykania i uruchamiania pojazdu,
c) wszystkich urz¹dzeñ przeznaczonych do uruchamiania zabezpie-

czeñ przeciwkradzie¿owych – wymaganych  przy zawieraniu 
umowy ubezpieczenia.

Powy¿szych wymagañ nie stosuje siê w przypadku kradzie¿y z u¿y-
ciem przemocy lub groŸby natychmiastowego u¿ycia przemocy 
(rozboju).

2) przeniesienia prawa w³asnoœci pojazdu na Ubezpieczyciela,
3) przekazania Ubezpieczycielowi decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu.

2. Warunkiem wyp³aty odszkodowania za kradzie¿ wyposa¿enia, o którym 
mowa w §9, ust.8 jest przed³o¿enie dokumentów potwierdzaj¹cych 
zakup/zamontowanie wyposa¿enia. Wymóg ten nie dotyczy wyposa-
¿enia zamontowanego fabrycznie.
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3. Warunkiem wyp³aty odszkodowania za kradzie¿ radioodtwarzacza ze 
zdejmowanym panelem czo³owym jest za³¹czenie równie¿ panela do 
zawiadomienia o szkodzie, za wyj¹tkiem przypadków kradzie¿y z u¿yciem 
przemocy lub groŸby natychmiastowego u¿ycia przemocy (rozboju).

4. Je¿eli skradziony pojazd zosta³ odzyskany po dokonaniu przez Ubezpie-
czyciela wyp³aty odszkodowania, Ubezpieczyciel mo¿e ponownie 
przenieœæ w³asnoœæ na poszkodowanego na warunkach wzajemnie 
uzgodnionych.

Roszczenia regresowe
§27

1. Z dniem wyp³aty odszkodowania roszczenie Ubezpieczaj¹cego/ 
Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za szkodê, 
przechodzi z mocy prawa na Ubezpieczyciela do wysokoœci wyp³aco-
nego odszkodowania. Je¿eli Ubezpieczyciel pokry³ tylko czêœæ szkody, 
Ubezpieczaj¹cemu/Ubezpieczonemu przys³uguje co do pozosta³ej 
czêœci pierwszeñstwo zaspokojenia przed roszczeniem Ubezpieczyciela.

2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na Ubezpieczyciela, 
jeœli sprawc¹ szkody jest osoba, z któr¹ Ubezpieczaj¹cy pozostaje we 
wspólnym gospodarstwie domowym, a tak¿e osoba uprawniona do 
korzystania lub rozporz¹dzania tym pojazdem, chyba ¿e sprawca 
wyrz¹dzi³ szkodê umyœlnie.

3. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony obowi¹zany jest udzieliæ Ubezpieczycie-
lowi informacji i pomocy, dostarczyæ dokumenty, o które Ubezpieczyciel 
poprosi³, a znajduj¹ siê one w jego posiadaniu a tak¿e umo¿liwiæ prowa-
dzenie czynnoœci niezbêdnych do skutecznego dochodzenia roszczeñ 
regresowych przeciw osobom trzecim odpowiedzialnym za szkodê.

4. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony skutecznie zrzek³ siê, w ca³oœci lub 
czêœci, bez zgody Ubezpieczyciela, praw do roszczenia odszkodowaw-
czego, przys³uguj¹cych mu w stosunku do osoby odpowiedzialnej za 
szkodê, Ubezpieczyciel mo¿e odmówiæ wyp³aty odszkodowania 
odpowiednio w ca³oœci lub w czêœci. Je¿eli fakt ten zostanie ujawniony 
ju¿ po wyp³acie odszkodowania, Ubezpieczyciel mo¿e ¿¹daæ zwrotu 
ca³oœci lub czêœci wyp³aconego odszkodowania w czêœci której Ubez-
pieczaj¹cy/Ubezpieczony zrzek³ siê roszczenia. 

Postanowienia koñcowe
§28

1. Wszystkie zawiadomienia i oœwiadczenia stron, w zwi¹zku z umow¹ 
ubezpieczenia powinny byæ, pod rygorem niewa¿noœci, sk³adane na 
piœmie za pokwitowaniem przyjêcia lub przes³ane listem poleconym.

2. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony jest zobowi¹zany zawiadamiaæ 
Ubezpieczyciela o ka¿dorazowej zmianie siedziby lub adresu. Je¿eli 
Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony zmieni³ siedzibê lub adres i nie 
zawiadomi³ o tym Ubezpieczyciela, pismo Ubezpieczyciela skierowane 
pod ostatni znany adres Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, uwa¿a siê 
za dorêczone i wywo³uj¹ce skutki prawne od chwili, w której zosta³oby 
dorêczone, gdyby Ubezpieczajacy/Ubezpieczony nie zmieni³ siedziby 
lub adresu.

3. Powództwo o roszczenia wynikaj¹ce z umowy ubezpieczenia mo¿na 
wytoczyæ albo wed³ug przepisów o w³aœciwoœci ogólnej albo przed s¹d 
w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczaj¹cego, 
Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

4. Prawem w³aœciwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie 
niniejszych owu jest prawo polskie.

§29
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone uchwa³¹ 

nr 43/2008 Zarz¹du InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeñ Spó³ka Akcyjna 
Vienna Insurance Group z dnia 14.10.2008 r. 

2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodz¹ w ¿ycie z dniem 
01 grudnia 2008 r. i maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia 
zawieranych od tego dnia.

3. Trac¹ moc ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zatwierdzone 
uchwa³¹ nr 52/2007 Zarz¹du CIGNA STU S.A. z dnia 31.07.2007r. oraz 
wprowadzone Zarz¹dzeniem nr 04/2007 Prezesa Zarz¹du CIGNA STU 
S.A. z dnia 31.07.2007 r .

;

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group z siedzib¹ w Warszawie, ul. Noakowskiego 22,
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