
 

 
DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM 

 

Przedsiębiorstwo:  

PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, w 
Polsce, numer zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru 
Finansowego w na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej  
DLU/WLU/602/46/15/14/15/JP, zwana dalej „PKO 
Ubezpieczenia”. 

Produkt:   

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych 

 

 

Dokument ten zawiera podstawowe informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i 
informacje umowne dotyczące produktu ubezpieczeniowego znajdują się w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2018 poz. 473 z późn. zm.) (zwanej dalej 
„Ustawą”) oraz dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie).  

 

JAKIEGO RODZAJU JEST TO UBEZPIECZENIE? 
Jest to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (Dział II Grupa 10 według załącznika 
Ustawy z dnia 11 września 2015 r., o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).  

CO JEST PRZEDMIOTEM 
UBEZPIECZENIA? 
 

 Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna 
posiadacza pojazdu mechanicznego oraz kierującego 
pojazdem mechanicznym za szkody wyrządzone w związku 
z ruchem pojazdu objętego umową, będące następstwem 
śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też 
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.  

 Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu 
mechanicznego uważa się również szkodę powstałą 
podczas i w związku z: 

 wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub 
wysiadaniem z niego, 

 bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem 
pojazdu mechanicznego, 

 zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego. 
 

 Górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 
stanowi suma gwarancyjna. Suma gwarancyjna jest 
równowartością w złotych: 

 w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro na 
każdego poszkodowanego, 

 w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro;  
w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są 
objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę 
poszkodowanych. 

CZEGO NIE OBEJMUJE 
UBEZPIECZENIE? 
 

 Szkód w pojeździe objętym umową ubezpieczenia. 

 Szkód poza zakresem terytorialnym państw, których biura 
narodowe nie są sygnatariuszami Porozumienia 
Wielostronnego. 

 Szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie 
mienia wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu 
mechanicznego. 

 Szkód wynikłych w przewożonych za opłatą ładunkach, 
przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za 
powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu 
mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty. 

 Szkód polegających na utracie gotówki, biżuterii, papierów 
wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz 
zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych, 

 Szkód polegających na zanieczyszczeniu lub skażeniu 
środowiska. 

JAKIE SĄ OGRANICZENIA OCHRONY 
UBEZPIECZENIOWEJ? 
 

Ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od kierującego 
pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego odszkodowania, 
jeżeli kierujący: 

 wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w 
stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, 
substancji psychotropowych lub środków zastępczych w 
rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, 

 wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa, 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH 



 

 

 nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem 
mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o 
ratowanie życia lub mienia albo pościg za osobą podjęty 
bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa, 

 zbiegł z miejsca zdarzenia.  

 

GDZIE OBOWIĄZUJE UBEZPIECZENIE? 
 Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Ubezpieczenie obejmuje, na zasadzie wzajemności, również zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura 
narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. 

CO NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW UBEZPIECZONEGO? 
Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy: 

– podanie do wiadomości ubezpieczyciela wszystkich znanych okoliczności, o które pytało PKO Ubezpieczenia przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia oraz informowanie na bieżąco w przypadku zmiany tych okoliczności 

– opłacenie składki w wysokości i terminach określonych w ofercie lub wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia 
– powiadomienia PKO Ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia o fakcie przeniesienia prawa własności pojazdu i o danych 

osobowych nowego posiadacza 
– przekazanie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy OC posiadaczowi, na którego przeniesiono prawo 

własności pojazdu. 
 
W razie zajścia szkody Ubezpieczony/Ubezpieczający obowiązany jest do: 

– przedsięwzięcia wszystkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, starania się o złagodzenie 
skutków zdarzenia oraz zapewnienia pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak również w miarę możliwości 
zabezpieczenia mienia osób poszkodowanych, 

– zapobieżenia, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody, 
– niezwłocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu, a w szczególności o wypadku z ofiarami w ludziach, o wypadku 

powstałym w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo, w szczególności 
przestępstwo drogowe lub zagrażające bezpieczeństwu uczestnikom ruchu drogowego. 

– udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, 
łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia, 

– niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu PKO Ubezpieczenia, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i przekazując 
posiadane informacje. 

 

JAK I KIEDY NALEŻY OPŁACAĆ SKŁADKI? 
Składkę należy opłacić w wysokości i terminach określonych w ofercie lub wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. 

 

KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ I KOŃCZY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA? 
Jeżeli nie umówiono się inaczej odpowiedzialność PKO Ubezpieczenia rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki 
ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, w przypadku terminu płatności składki po zawarciu umowy ochrona rozpoczyna się z 
dniem zawarcia umowy. Posiadacz pojazdu musi posiadać ciągłość ochrony ubezpieczeniowej dotyczącej tego pojazdu. Umowę 
można zawrzeć na okres 12 miesięcy lub krótszy w przypadkach przewidzianych w Ustawie.  
 
Jeśli posiadacz pojazdu nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC 
została zawarta, nie powiadomi nas na piśmie o jej wypowiedzeniu, wtedy uważa się, że została zawarta następna umowa na 
kolejne 12 miesięcy. Zawarcie następnej umowy nie następuje pomimo braku wypowiedzenia, jeśli: 

– przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu, 
– nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy 
– w przypadku cofnięcia PKO Ubezpieczenia zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie 

obowiązkowego ubezpieczenia OC  
– w przypadku ogłoszenia upadłości PKO Ubezpieczenia, ogłoszenia lub zarządzenia jego likwidacji albo oddalenia 

wniosku  o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego 
Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu: 

– z upływem okresu, na który została zawarta, 
– z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego, 
– z dniem odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w Ustawie, 
– z chwilą  udokumentowania  trwałej  i zupełnej  utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach 

niepowodujących  zmiany  posiadacza, 
– z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą, 
– z dniem wydania zaświadczenia, o zezłomowaniu pojazdu, 
– z dniem doręczenia podmiotowi uprawnionemu decyzji o  uchyleniu  decyzji  o profesjonalnej  rejestracji  pojazdów  w  

odniesieniu  do  pojazdów  do  jazd testowych. 
 



 

 

Szczegółowe informacje na temat okresu ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w Ustawie. 

 
 

JAK ROZWIĄZAĆ UMOWĘ? 

Umowę ubezpieczenia OC może być wypowiedziana: 
– przez posiadacza pojazdu mechanicznego, który w tym samym czasie jest ubezpieczony  w dwóch lub więcej zakładach 

ubezpieczeń, a co najmniej jedna z umów  ubezpieczenia  OC została zawarta w trybie art. 28 ust. 1 Ustawy, 
– przez nowego posiadacza pojazdu w razie przejścia lub przeniesienia na niego prawa własności pojazdu. 

 
Od umowy ubezpieczenia OC można odstąpić: 

– w trybie określonym w art. 40 Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli ubezpieczającym jest konsumentem i zawarł 
umowę na odległość 

– w przypadku, gdy umowa została zawarta przed rejestracją pojazdu mechanicznego, a pojazd ten w terminie 30 dni od 
dnia zawarcia umowy nie został zarejestrowany. 

  
Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania umowy ubezpieczenia znajdują się w Ustawie. 

 


