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Informacja o istotnych postanowieniach
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1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje zakład
ubezpieczeń do wypłaty świadczenia lub wartości
wykupu ubezpieczenia

2. Ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
uprawniające do odmowy wypłaty świadczenia lub jego
obniżenia

3. Wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
uprawniające do odmowy wypłaty świadczenia lub jego
obniżenia

4. Wysokość składki i częstotliwości jej pobierania

5. Wysokości wszystkich opłat pobieranych w związku
z umową ubezpieczenia oraz wszelkie inne obciążenia
potrącone ze składek ubezpieczeniowych lub z ubez-
pieczeniowego funduszu kapitałowego

6. Wartość wykupu ubezpieczenia w poszczególnych okresach
trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz okres, w którym
roszczenie o wypłatę wartości wykupu nie przysługuje
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§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów – Autocasco,
zwane dalej OWU, stanowią podstawę do zawierania przez
AXAUbezpieczeniaTowarzystwoUbezpieczeńiReasekuracjiS.A.,
zwane dalej Ubezpieczycielem z osobami fizycznymi, prawnymi
lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości
prawnej umów ubezpieczenia, których przedmiotem jestudziele-
nie przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej.

§ 2
Definicje pojęć

Przez pojęcia użyte w OWU rozumie się:

1. Ubezpieczający –właścicielpojazdu,składającywniosekoubez-
pieczenie i zawierający Umowę, zobowiązany do opłacenia
składki.

2. Ubezpieczony – właściciel pojazdu, na rzecz którego zawarto
Umowę.

3. Umowa – umowa ubezpieczenia zawarta między Ubezpieczy-
cielem a Ubezpieczającym na podstawie niniejszych OWU.

4. Polisa – dokument potwierdzający zawarcie Umowy lub auto-
matyczne jej przedłużenie.

5. Suma ubezpieczenia – kwota określona w Polisie stanowiąca
górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za wszystkie
szkody powstałe w każdym 12-miesięcznym okresie, na jaki
zawarto Umowę lub automatycznie przedłużono.

6. Pojazd – samochód osobowy albo samochód ciężarowy o do-
puszczalnej masie całkowitej do 3,5 (trzech i pół) tony, zareje-
strowany w Rzeczpospolitej Polskiej stosownie do przepisów
ustawy Prawo o ruchu drogowym, którego numery rejestracyjne
zostały wpisane do Polisy.

7. Osoba uprawniona do korzystania z pojazdu – osoba, która
weszła w posiadanie dokumentów pojazdu oraz klucza/karty
lub pilota służącego do jego otwarcia lub uruchomienia,
za wiedzą i zgodą właściciela pojazdu lub innej osoby upraw-
nionej do rozporządzania nimi.

8. Pojazd nielegalnie wprowadzony na terytorium RP – pojazd
wprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wbrew
obowiązującym przepisom prawa.

9. Wyposażenie pojazdu – sprzęt i urządzenia służące do utrzy-
mania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem lub
zabezpieczeniu go przed kradzieżą lub podnoszące bezpie-
czeństwo jazdy.

10. Okres eksploatacji – liczba pełnych lat eksploatacji pojazdu
liczonych od daty pierwszej rejestracji pojazdu dokonanej
w roku jego produkcji, a jeżeli pierwsza rejestracja nastąpiła
w kolejnym roku po roku produkcji, to liczonych od 31 grudnia
roku produkcji pojazdu.

11. Amortyzacja części – zużycie eksploatacyjne wyrażone
w procentach wartości części zakwalifikowanych do wymiany
w przypadku szkody ustalone zgodnie z zasadami określonymi
w § 4 ust. 9.

12. Udział własny – część szkody pokrywana przez Ubezpieczo-
nego, obliczana jako określony procent wartości szkody usta-
lonej zgodnie z zawartą Umową.

13. Jazda testowa – posługiwanie się w ruchu drogowym pojazdem,
polegające na eksploatowaniu pojazdu w ramach testowania
pojazdu danej marki przez klienta salonu dealerskiego lub
punktu sprzedaży komisowej.

14. Jazda próbna – posługiwanie się w ruchu drogowym pojazdem,
polegające na eksploatowaniu pojazdu w ramach badań i prób
prowadzonych przez przedsiębiorstwa produkujące pojazdy
lub ich części albo elementy ich wyposażenia, a także przez
prowadzące takie badania placówki naukowo-badawcze.

15. AC – zakres ubezpieczenia obejmujący szkody powstałe
w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu lub jego wypo-
sażenia.

16. KR–zakresubezpieczeniaobejmującyszkodypowstałenaskutek
kradzieży pojazdu lub jego części lub jego wyposażenia.

17. Dokumenty pochodzenia pojazdu – dokumenty, które Ubez-
pieczający zobowiązany jest posiadać przy zawieraniu Umowy
oraz o których posiadaniu poinformował w trakcie składania
wniosku o ubezpieczenie: dowód rejestracyjny, karta pojazdu
(o ile została wydana), faktura zakupu, umowa sprzedaży,
umowa darowizny lub inne dokumenty stanowiące o własności
pojazdu, dowód odprawy celnej wraz z istniejącymi załączni-
kami (np. oceną techniczną uszkodzeń pojazdu), tzw. brief
(o ile został wydany).

18. Miejsce strzeżone – wydzielony ogrodzeniem teren zamknię-
ty na co najmniej jeden atestowany zamek wielozastawkowy,
pozostający pod całodobowym dozorem osób profesjonalnie
zajmujących się ochroną mienia, lub garaż zamknięty na co
najmniej dwa atestowane zamki wielozastawkowe lub dwie
atestowane kłódki wielozastawkowe lub automatyczną bramę
garażową zdalnie sterowaną, z wyłączeniem miejsc postojowych
w garażu wielostanowiskowym znajdujących się w budynku
wielorodzinnym, chyba że garaż ten pozostaje pod całodobo-
wym dozorem osób profesjonalnie zajmujących się ochroną
mienia.

19. Urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą – mechaniczny
lub elektroniczny system zabezpieczenia przeciwkradzieżowego,
akceptowany przez Ubezpieczyciela zgodnie z wykazem za-
bezpieczeń przedstawionym we wniosku o ubezpieczenie,
który jest sprawny i trwale zamontowany przez stację obsługi,
posiadającą autoryzację (licencję) producenta danego zabez-
pieczenia do montażu lub serwisowania zabezpieczeń przeciw-
kradzieżowych, lub stanowiący fabryczne wyposażenie pojazdu.

20. Szkoda – bezpośrednia utrata, zniszczenie lub uszkodzenie
pojazdu lub jego wyposażenia.

21. Szkoda całkowita – utrata pojazdu powstała wskutek kra-
dzieży, a także uszkodzenie pojazdu uniemożliwiające odbu-
dowę pojazdu z przyczyn technicznych lub takie uszkodzenie
pojazdu, w przypadku którego przewidywane koszty naprawy
pojazdu obliczone według cen nowych oryginalnych części
producenta pojazdu (bez naliczania amortyzacji) i wymiaru
koniecznej robocizny wskazanych w programie AUDATEX oraz
cen robocizny w autoryzowanych przez producenta pojazdu
zakładach naprawczych działających na terenie miejsca zamiesz-
kaniaUbezpieczonego, określone przy tym z uwzględnieniem
pozostającego do naliczenia podatku VAT, przekraczają 70%
wartości pojazdu w dniu zaistnienia szkody.

22. Szkoda częściowa – uszkodzenie pojazdu, w przypadku którego
przewidywane koszty naprawy pojazdu, obliczone według cen
nowychoryginalnychczęściproducentapojazdu(beznaliczania
amortyzacji) i wymiaru koniecznej robocizny wskazanych
w programie AUDATEX oraz cen robocizny w autoryzowanych
przez producenta pojazdu zakładach naprawczych działających
na terenie miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, określone
przy tym z uwzględnieniem pozostającego do naliczenia podatku
VAT, nie przekraczają 70 % wartości pojazdu w dniu zaistnienia
szkody.

23. Pozostałości pojazdu – elementy i zespoły pojazdu pozostałe
po szkodzie całkowitej posiadające wartość handlową.

24. Kradzież – działanie sprawcy wyczerpujące znamiona czynów
określonych w art. 278 KK (kradzież), art. 279 KK (kradzież
z włamaniem), art. 280 KK (rozbój) oraz art. 289 KK (zabór
w celu krótkotrwałego użycia), w wyniku którego doszło do zaboru
pojazdu,jegoczęścilubwyposażenia,zabezpieczonegowsposób
przewidziany w konstrukcji pojazdu oraz określony w § 4 ust. 4.

25. Konsumpcja Sumy ubezpieczenia – zmniejszenie Sumy ubez-
pieczenia po każdej szkodzie o kwotę wypłaconego odszko-
dowania.

26. Gwarantowana Suma ubezpieczenia – ustalona w Umowie
Suma ubezpieczenia odpowiadająca wartości pojazdu z dnia
zawarcia Umowy lub jej automatycznego przedłużenia, będąca
podstawą do ustalenia wysokości odszkodowania za szkodę
całkowitą.

27. Doubezpieczenie – zwiększenie Sumy ubezpieczenia pojazdu
po wypłacie odszkodowania do wartości pojazdu zgodnie
z § 9 ust. 7 i 8.

28. Zagraniczny przedstawiciel Ubezpieczyciela – jednostka te-
renowa Ubezpieczyciela lub inny przedstawiciel Ubezpie-
czyciela posiadający uprawnienia do reprezentowania Ubez-
pieczyciela poza granicami RP.

29. Zalanie – przedostanie się cieczy z zewnątrz do pojazdu
w wyniku opadów atmosferycznych lub wydostania się cieczy
z przewodów i urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych,
grzewczych.

30. Zatopienie – zanurzenie pojazdu w cieczy; za zatopienie nie
uważa się zassania cieczy przez pracujący silnik pojazdu.

§ 3
Przedmiot Ubezpieczenia

1. Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy wraz z wyposażeniem
wyszczególnionym we wniosku o ubezpieczenie zarejestrowane
wRzeczpospolitejPolskiejstosowniedoprzepisówustawyPrawo
o ruchu drogowym.

2. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową pojazdów wymie-
nionych w ust. 1 jest dopuszczenie pojazdu do ruchu na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej oraz wpis do dowodu rejestracyjnego
lub innego dokumentu świadczącego o dopuszczeniu pojazdu
do ruchu, potwierdzający posiadanie ważnego badania tech-
nicznego.

3. Na podstawie niniejszych OWU nie zawiera się umów ubezpie-
czenia dla pojazdów:

1) o nadwoziu otwartym (tzw. kabrioletach) lub ze zdejmowa-
nym lub otwieranym dachem (nie dotyczyokna dachowego)
oraz wykonanych lub złożonych poza wytwórnią fabryczną,
zarejestrowanych jako tzw. samy i składaki,

2) używanych jako rekwizyty tzn. wykorzystywanych w przed-
stawieniu teatralnym, w telewizji lub filmie,

3) używanych do nauki jazdy,

4) używanychjakotaksówki lubjakopojazdysłużącedoprze-
wozu pasażerów za opłatą,

5) używanych do przewozu przesyłek kurierskich lub ekspre-
sowych,

6) należących do wypożyczalni samochodów i służących
do wynajmu,

7) używanych do jazd próbnych lub testowych,

8) używanych do transportu towarów niebezpiecznych w ro-
zumieniu przepisów Ustawy o przewozie towarów niebez-
piecznych,

9) których okres eksploatacji przekracza 10 lat, za wyjątkiem
pojazdów objętych ochroną ubezpieczeniową w zakresie
AC przez Ubezpieczyciela w okresie bezpośrednio poprze-
dzającym zawarcie Umowy,

10) motocykli.

4. Wyposażenie pojazdu może być objęte ochroną ubezpiecze-
niowąpodwarunkiem,że jestzamontowanewpojeździenastałe,
a jego demontaż wymaga użycia narzędzi mechanicznych.

5. Wszystkie elementy przyjętego do ubezpieczenia wyposażenia
pojazdu muszą zostać wyszczególnione we wniosku o ubezpie-
czenie.

§ 4
Zakres Ubezpieczenia

1. Ochroną ubezpieczeniową w zakresie podstawowym (AC) objęte
są szkodypolegające nazniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie po-
jazdu, bądź jego wyposażenia przyjętego do ubezpieczenia,
wskutek:

1) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zderzenia lub
zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzęta-
mi, przedmiotami lub przeszkodami znajdującymi się po-
za pojazdem,

2) uszkodzenia przez osoby trzecie (również podczas nieuda-
nej próby kradzieży pojazdu), pożaru, wybuchu (również fali
uderzeniowej),

3) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego
pochodzącego z zewnątrz pojazdu,

4) sił przyrody działających nagle (np. powódź, lawina, osunię-
cie i zapadanie się ziemi, gradobicie, uderzenie pioruna),

5) zalania lub zatopienia pojazdu,

6) uszkodzenia pojazdu bądź jego wyposażenia podczas akcji
ratowania życia lub zdrowia ludzkiego.

2. Po opłaceniu dodatkowej składki możliwe jest rozszerzenie
ochrony o ryzyko kradzieży (KR).

3. Ochroną ubezpieczeniową w zakresie rozszerzonym o ryzyko kra-
dzieży (AC) i (KR) objęte są:

1) szkody wymienione w ust. 1 oraz

2) szkodypolegającenautraciepojazdu,jegoczęścilubprzyjęte-
godoubezpieczeniawyposażenia,powstałewskutekKradzie-
żypodwarunkiem,żezostałyspełnionepostanowieniaust.4.

4. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową ryzyka kradzieży
jest posiadanie przez pojazd urządzeń zabezpieczających
przed kradzieżą według następujących zasad:

1) w odniesieniu do pojazdów o sumie ubezpieczenia
do 40 000 zł włącznie – posiadanie przynajmniej jednego
sprawnego Urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą,

2) w odniesieniu do pojazdów o sumie ubezpieczenia powy-
żej 40 000 zł – posiadanie przynajmniej dwóch samodziel-
nych,odmiennegorodzajuorazfunkcji,niezależnieodsiebie
działających, sprawnych Urządzeń zabezpieczających
przed kradzieżą.

5. Ubezpieczyciel może uzależnić udzielenie ochrony ubezpiecze-
niowejwzakresieryzykakradzieżyodzainstalowaniadodatkowych
atestowanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych lub przedło-
żeniadokumentustwierdzającegowykonaniemontażuzabezpie-
czenia przeciwkradzieżowego zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Wzakresiepodstawowym(AC)orazrozszerzonymoryzykokradzie-
ży (KR) wprowadza się udział własny w każdej szkodzie w wysoko-
ści10%,przyczymudziałuwłasnegoniestosujesięwszkodachpo-
wstałychnaskutekkradzieżypojazduzmiejscstrzeżonych.

7. WmomenciezawieraniaUmowyudziałwłasnywkażdejszkodzie,
o którym mowa powyżej, może zostać wykupiony po opłaceniu
przez Ubezpieczającego dodatkowej składki płatnej w terminach
zgodnych z terminami płatności składki określonymi w Umowie.

8. Możliwe jest również zawarcie Umowy w zakresie podstawowym
(AC) za odpowiednio zmniejszoną składkę, z zastosowaniem
udziału własnego w każdej szkodzie w wysokości 20%.

9. Dlapojazdów,którychokreseksploatacjiwmomenciezawierania
Umowy lub automatycznego jej przedłużenia przekracza 3 lata,
w zakresie podstawowym (AC) wprowadza się naliczanie amorty-
zacjiczęści,uzależnioneodokresueksploatacjipojazdu,wnastę-
pujący sposób:

1) powyżej 3 do 4 lat włącznie – 30 %,

2) powyżej 4 do 5 lat włącznie – 40 %,

3) powyżej 5 do 6 lat włącznie – 50 %,

4) powyżej 6 lat – 60 %,

10. W momencie zawierania Umowy naliczanie amortyzacji części
według stawek określonych powyżej może zostać wykupione
poopłaceniuprzezUbezpieczającegododatkowejskładkipłatnej
w terminachzgodnychzterminami płatności składki określonymi
w Umowie.

11. W zakresie podstawowym (AC) oraz rozszerzonym o ryzyko kra-
dzieży (KR) stosuje się Konsumpcję Sumy ubezpieczenia.
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12. UmowamożezostaćzawartazodstąpieniemodKonsumpcjiSumy
ubezpieczenia dla szkód częściowych pod warunkiem, że Ubez-
pieczającyopłaciskładkędodatkowąwterminachzgodnychzter-
minami płatności składki określonymi w Umowie.

13. Umowa może zostać zawarta lub automatycznie przedłużona z za-
stosowaniemGwarantowanejSumyubezpieczeniadlapojazdów:

1) których okres eksploatacji w momencie zawierania Umowy
lub automatycznego przedłużenia nie przekroczył 3 lat oraz

2) dla których Umowa jest zawierana jednocześnie w zakresie
rozszerzonym o ryzyko kradzieży (KR), z wykupieniem udzia-
łów własnych oraz amortyzacji części, a także z odstąpie-
niem od Konsumpcji Sumy ubezpieczenia, o których mowa
powyżej,

pod warunkiem że Ubezpieczający opłaci składkę dodatkową
w terminachzgodnychzterminami płatności składki określonymi
w Umowie.

14 Ochroną ubezpieczeniową (z zastrzeżeniem postanowień ust. 15
poniżej) objęte są szkodypowstałe na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej,Albanii,Andory,Austrii,Belgii,Białorusi,Bośni iHercego-
winy, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii,
Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Lichtensteinu,
Litwy,Luksemburga,Łotwy,Macedonii,Malty,Mołdawii,Monako,
Niemiec,Norwegii,Portugalii,Rosji (wczęścieuropejskiej),Rumu-
nii,San Marino,Serbii, Czarnogóry,Słowacji,Słowenii,Szwajcarii,
Szwecji,Turcji (w części europejskiej), Ukrainy,Watykanu,Węgier,
Wielkiej Brytanii i Włoch.

15. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe na sku-
tek kradzieży na terenie następujących państw: Białorusi, Mołda-
wii, Rosji i Ukrainy oraz na terenie Cypru i Turcji.

§ 5
Wyłączenia odpowiedzialności

1. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:

1) spowodowane umyślnie przez Ubezpieczonego lub oso-
by, z którymi pozostaje on we wspólnym gospodarstwie
domowym,

2) spowodowane przez Ubezpieczonego wskutek rażącego
niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada
w danych okolicznościach względom słuszności,

3) jeśli wskutek zawinionego działania Ubezpieczonego lub
innej osoby, z którą pozostaje on we wspólnym gospodar-
stwie domowym, pojazd został użyty przez osobę niepo-
siadającą uprawnień do kierowania pojazdem, o ile brak
uprawnień do kierowania pojazdem miał wpływ na po-
wstanie lub rozmiar szkody,

4) spowodowane przez Ubezpieczonego lub inne Osoby
uprawnione do korzystania z pojazdu, jeżeli w chwili wy-
padku sprawca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości
lub w stanie po użyciu alkoholu (w rozumieniu przepi-
sów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi) lub środków odurzających, substan-
cji psychotropowych oraz środków zastępczych (w rozu-
mieniu przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkoma-
nii) lub podobnie działających leków nawet jeżeli były
one przepisane przez lekarza, o ile zgodnie z informacją
podaną przez producenta leku jego zażycie wpływa
na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych,
a stan ten miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody,

5) spowodowane przez Ubezpieczonego lub inne Osoby
uprawnione do korzystania z pojazdu, jeżeli w chwili wy-
padku sprawca nie posiadał uprawnień do prowadzenia
pojazdu (prawo jazdy odpowiedniej kategorii), o ile brak
uprawnień do kierowania pojazdem miał wpływ na po-
wstanie lub rozmiar szkody,

6) powstałe podczas używania pojazdu jako narzędzia prze-
stępstwa przez Ubezpieczonego lub Osobę uprawnioną
do korzystania z pojazdu,

7) w przypadku oddalenia się Ubezpieczonego lub Osoby
uprawnionej do korzystania z pojazdu z miejsca zdarze-
nia, gdy fakty towarzyszące temu wskazują na działanie
zmierzające do ukrycia okoliczności wyłączających od-
powiedzialność Ubezpieczyciela, a mających wpływ
na powstanie lub rozmiar szkody,

8) powstałe podczas kierowania pojazdem niezarejestro-
wanym, a podlegającym obowiązkowi rejestracji zgodnie
z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym,

9) powstałe podczas kierowania pojazdem, który nie po-
siadał ważnego badania technicznego, potwierdzonego
odpowiednim wpisem do dowodu rejestracyjnego, lub
potwierdzonego innym dokumentem, albo dodatkowe-
go badania technicznego określonego w ustawie Prawo
o ruchu drogowym, o ile stan techniczny pojazdu miał
wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.

10) powstałe w pojazdach nielegalnie wprowadzonych
na terytorium RP, chyba że Ubezpieczający nie wiedział,
bądź przy zachowaniu należytej staranności nie mógł
się dowiedzieć o tym, że pojazd został wprowadzony nie-
legalnie przez osobę trzecią,

11) powstałe wskuteknapaści lub wrogich działań obcych sił
zbrojnych, niezależnie, czy wypowiedziano wojnę, czy nie,
wojny domowej, zamieszek, strajków, sabotażu, rebelii,
rewolucji, stanu wojennego lub aktu terroryzmu, a także
podczas czynnego udziału w blokadach dróg, akcjach
protestacyjnych,

12) powstałe wskutek użycia pojazdu w związku z obowiąz-
kowymi świadczeniami na rzecz wojska lub policji lub
w wyniku konfiskaty, nacjonalizacji, zarekwirowania,
uszkodzenia lub zniszczenia spowodowanych w wyniku
rozporządzeń jakiegokolwiek rządu lub władzy państwo-
wej lub lokalnej,

13) spowodowane trzęsieniem ziemi,

14) spowodowane działaniem energii jądrowej,

15) powstałe z przyczyn eksploatacyjnych,

16) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub wyła-
dowania, transportowania ładunku lub bagażu, jak również
wykorzystywania pojazdu niezgodnie z jego przeznacze-
niem,

17) związane z wadami produkcyjnymi wykonania pojazdu, któ-
re powinnyzostać usunięte w ramach gwarancji lub rękojmi,

18) powstałe w trakcie bądź wskutek napraw lub konserwacji
pojazdu,

19) powstałe przed zawarciem Umowy, a także w elementach
uszkodzonych i nie naprawionych przed zawarciem Umowy,

20) powstałe w pojazdach wynajmowanych za opłatą (również
wypożyczanychprzezwypożyczalniepojazdów),wpojazdach
używanych w wyścigach samochodowych (również w czasie
treningów do nich) oraz podczas prób szybkościowych,

21) polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ogumienia, o ile
nie powstały one na skutek działania osób trzecich lub jed-
nocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części
pojazdu, objętych ochroną ubezpieczeniową,

22) powstałe wskutek stoczenia się pojazdu pozostawionego
bez zaciągnięcia hamulca ręcznego,

23) powstałe w pojeździe oddanym do sprzedaży komisowej
lub osobom trzecim w celu sprzedaży,

24) powstałewwyposażeniuniewyszczególnionymwewniosku
o ubezpieczenie,

25) których łączna wartość nie przekracza kwoty 500 zł,

26) polegające na uszkodzeniu silnika wskutek zassania wody
podczasjegopracylubpróbyuruchomieniasilnikawwarun-
kach stwarzających takie zagrożenie,

27) związanezprzewożeniemtowarówniebezpiecznychwrozu-
mieniuprzepisówUstawyoprzewozietowarówniebezpiecz-
nych.

2. PonadtowprzypadkuutratypojazduwwynikukradzieżyUbezpie-
czyciel jest zwolniony od obowiązku wypłaty odszkodowania,
jeżeli:

1) ubezpieczonypojazd nie byłzabezpieczonyprzed kradzieżą
wsposóbprzewidzianywkonstrukcjipojazdulubwyposażo-
ny w wymagane zabezpieczenia wymienione we wniosku
oubezpieczenie,oilepozostajetowzwiązkuprzyczynowym
z kradzieżą pojazdu,

2) szkoda powstała w wyniku przywłaszczenia określonego
wart.284KKorazwprzypadkugdysprawcawszedłwposia-
danie klucza/kluczy, karty/kart lub pilota/pilotów służących
do otwarcia lub uruchomienia pojazdu za wiedzą lub wsku-
tek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub Osoby
uprawnionejdokorzystaniazpojazdu, równieżwprzypadku
pozostawienia klucza, karty lub pilota służącego do urucho-
mienia pojazdu lub dowodu rejestracyjnego albo karty po-
jazdu w pojeździe (o ile pozostaje to w związku przyczyno-
wym z kradzieżą pojazdu), chyba że zapłata odszkodowania
odpowiadawdanychokolicznościachwzględomsłuszności.

§ 6
Zawarcie Umowy

1. Zawarcie Umowy następuje na podstawie wniosku o ubezpie-
czenie, złożonego przez Ubezpieczającego do Ubezpieczyciela
wyłącznieza pośrednictwem serwisu internetowego lub telefonu.

2. Wniosek ten stanowi integralną część Umowy.

3. Do Umowy ma zastosowanie Regulamin świadczenia usług
drogą elektroniczną, stanowiący integralną część Umowy.

4. Ubezpieczającyobowiązanyjestudzielićodpowiedzi na wszyst-
kiepytaniazamieszczonewewnioskuoubezpieczenie lubskie-
rowane do niego na piśmie przed zawarciem Umowy.

5. Ubezpieczyciel może uzależnić zawarcie Umowy od uzyskania
dodatkowych informacji mających wpływ na ocenę ryzyka ubez-
pieczeniowego, dostarczenia przez Ubezpieczającego dokumen-
tów wymaganych przez Ubezpieczyciela lub od wyniku oględzin
pojazdu przeprowadzonych przez Ubezpieczyciela.

6. Podczas trwania Umowy Ubezpieczyciel ma prawo do weryfika-
cji informacji podanych przez Ubezpieczającego we wnio-
sku o ubezpieczenie oraz dokumentów potwierdzających
te informacje, w tym również do przeprowadzenia oględzin
pojazdu. Ubezpieczyciel może również wezwać Ubezpie-
czającego do przedstawienia dokumentów potwierdzają-
cych zadeklarowane we wniosku o ubezpieczenie zniżki lub
lata bezszkodowej jazdy.

7. Wprzypadkuustalenianiezgodnościpomiędzyinformacjamipo-
danymi przez Ubezpieczającego podczas składania wniosku
o ubezpieczenie i mającymi wpływ na wysokość składki, a sta-
nem faktycznym, Ubezpieczyciel może dokonać ponownego
ustalenia wysokości składki, uwzględniając dane zgodne ze sta-
nem faktycznym, jakie powinny być podane przez Ubezpieczaja-
cego przy zawieraniu Umowy.

§ 7
Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności

1. Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy. Z zastrzeżeniem
ust. 5 i 6 poniżej, co roku, okres na jaki zawarto Umowę ule-
ga automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy,
chyba że Ubezpieczający lub Ubezpieczyciel złoży pisemne
oświadczenie o nie wyrażeniu zgody na przedłużenie Umowy.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Ubezpieczający może
złożyć do upływu bieżącego okresu ubezpieczenia, zaś Ubez-
pieczyciel najpóźniej na 14 dni przed upływem bieżącego
okresu ubezpieczenia.

3. Nie później niż na 6 tygodni przed datą rozpoczęcia kolejne-
go okresu ubezpieczenia Ubezpieczyciel poinformuje Ubez-
pieczającego o Sumie ubezpieczenia i składce ubezpiecze-
niowej na następne 12 miesięcy okresu ubezpieczenia, usta-
lonych w oparciu o zasady kalkulacji Sumy ubezpieczenia
i składki ubezpieczeniowej, określone w Umowie, w dniu jej
zawarcia.

4. Na 14 dni przed datą rozpoczęcia kolejnego okresu ubezpie-
czenia Ubezpieczyciel prześle Ubezpieczającemu Polisę
i o ile Umowa ulegnie przedłużeniu stosownie do ust. 1 Polisa
stanie się dokumentem ubezpieczenia na kolejny 12-miesięczny
okres ubezpieczenia.

5. Umowa nie ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne
12 miesięcy, jeżeli do końca bieżącego okresu ubezpieczenia
Ubezpieczający nie opłacił wymagalnej składki ubezpiecze-
niowej w pełnej wysokości.

6. Umowa nie ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne
12 miesięcy, jeżeli Okres eksploatacji pojazdu, będącego przed-
miotem ubezpieczenia, przekroczył 20 lat.

7. Ubezpieczający może odstąpić od Umowy:

1) w terminie 30 dni, licząc od daty zawarcia Umowy, a w przy-
padku gdy jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od daty
jej zawarcia;

2) wterminie14dni,liczącoddatyrozpoczęciakażdego12-mie-
sięcznego okresu ubezpieczenia, na który Umowa została
automatycznie przedłużona stosownie do ust. 1.

8. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obo-
wiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Ubezpieczyciel
udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

9. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się w dniu
określonym w Polisie potwierdzającej zawarcie Umowy, ale nie
wcześniej niż od dnia następnego po dniu opłacenia składki
lub pierwszej raty składki, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.

10. Ubezpieczyciel może wyrazić zgodę na rozpoczęcie ochrony
ubezpieczeniowej w dniu złożenia wniosku o ubezpieczenie,
o ile w tym samym dniu została opłacona składka lub jej pierw-
sza rata.

11. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się w dniu okre-
ślonym w Polisie lub w dniu, w którym Umowa uległa rozwią-
zaniu lub wygasła, w zależności od tego, które z tych zdarzeń
miało miejsce wcześniej.

§ 8
Rozwiązanie Umowy

1. Rozwiązanie Umowy następuje:

1) z upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta lub auto-
matycznie przedłużona, w przypadku złożenia pisemnego
oświadczenia o nie wyrażeniu zgody na przedłużenie
Umowy na kolejny okres ubezpieczenia zgodnie z § 7 ust. 1,

2) z dniem wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą,

3) z dniem wyczerpania Sumy ubezpieczenia określonej w Po-
lisie wskutek wypłaty odszkodowania lub odszkodowań,

4) w razie nieopłacenia składki lub jej pierwszej raty w ter-
minie w przypadku automatycznego przedłużenia Umo-
wy na kolejny okres ubezpieczenia – z dniem doręczenia
Ubezpieczającemu oświadczenia Ubezpieczyciela o wy-
powiedzeniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
W przypadku braku wypowiedzenia Umowy przez Ubez-
pieczyciela Umowa wygasa z końcem okresu, za który
przypadała nie zapłacona składka,

5) w razie nieopłacenia kolejnej raty składki w terminie
– z upływem 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpiecza-
jącego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki wysła-
nego po upływie terminu jej płatności z zagrożeniem, że
brak zapłaty w tym terminie spowoduje ustanie odpo-
wiedzialności,

6) z dniem zbycia lub wyrejestrowania pojazdu, z wyjątkiem
przypadków, gdy zbycie pojazdu następuje na rzecz kre-
dytobiorcylubkorzystającegozpojazduoddanegowleasing
– odpowiednio w ramach umowy kredytowej lub leasin-
gowej – pod warunkiem wcześniejszego zawiadomienia
Ubezpieczyciela o zmianach w tych umowach,

7) z dniem zmiany sposobu używania pojazdu na sposób wy-
kluczający zawarcie Umowy określony w § 3 ust. 3 pkt. 2-8.

8) z dniem odstąpienia od Umowy zgodnie z § 7 ust. 7 albo
jej wypowiedzenia zgodnie z ust. 2, 3 i 4 poniżej.

2. Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skut-
kiem natychmiastowym w przypadku gdy:

1) Ubezpieczający nie przedstawi pojazdu do oględzin w usta-
lonymz Ubezpieczycielem terminie, chyba że brak przed-
stawienia pojazdu w ustalonym terminie jest następ-
stwem okoliczności, za które Ubezpieczający nie ponosi
odpowiedzialności; w takim przypadku Ubezpieczający
zobowiązany jest przedstawić pojazd do oględzin w do-
datkowym terminie ustalonym z Ubezpieczycielem,

2) Ubezpieczający odmawia przeprowadzenia przez Ubez-
pieczyciela oględzin pojazdu,

3) umówienie z Ubezpieczającym terminu do przeprowa-
dzenia oględzin pojazdu jest niemożliwe pomimo podję-
cia przez Ubezpieczyciela trzykrotnej próby kontaktu
z Ubezpieczającym.

3. UbezpieczycielmaprawodowypowiedzeniaUmowyzeskutkiem
natychmiastowym w zakresie ryzyka kradzieży (KR), jeżeli
oględziny pojazdu wykazały niewystarczającą liczbę Urządzeń
zabezpieczających przed kradzieżą zgodnie z postanowienia-
mi § 4 ust. 4 lub zamontowane Urządzenia zabezpieczające
przed kradzieżą okazały się niesprawne, a Ubezpieczający
nie zamonotował lub nie naprawił ich w ustalonym z Ubezpie-
czycielem terminie.

4. UbezpieczycielmaprawowypowiedzeniaUmowyzeskutkiemna-
tychmiastowymwprzypadkuustaleniapodczasoględzinpojazdu
niezgodności pomiędzy informacjami podanymi przez Ubezpie-
czającego podczas składania wniosku o ubezpieczenie i wyklu-
czającymi zawarcie Umowy przez Ubezpieczyciela na podstawie
niniejszych OWU, a stanem faktycznym.



§ 9
Suma Ubezpieczenia

1. Sumaubezpieczeniaustalanajestwwysokościodpowiadającej
wartości pojazdu, z maksymalnym dopuszczalnym odchyle-
niemo+/-10%uwzględniającymwartośćwyposażeniapojazdu
w dniu zawarcia Umowy lub w dniu przesłania Ubezpieczające-
mu informacji, o której mowa w § 7 ust. 3 z zastrzeżeniem ust. 4
poniżej. Sumę ubezpieczenia określa się osobno na każdy 12
miesięczny okres ubezpieczenia.

2. Wartość pojazdu ustalana jest przez Ubezpieczyciela w oparciu
o podane Ubezpieczycielowi przezUbezpieczającego lubznane
Ubezpieczycielowi dane o ubezpieczonym pojeździe, na pod-
stawienotowańrynkowychpojazdudanejmarki, typuirokupro-
dukcji z uwzględnieniem jego wyposażenia, przebiegu i stanu
technicznego z zastrzeżeniem ust. 3-4 poniżej. Notowania te za-
warte są w katalogach uznanych przez Ubezpieczyciela. Nazwa
katalogu, według którego ustalono wartość pojazdu jest odno-
towywana we wniosku o ubezpieczenie lub w informacji o któ-
rej mowa w § 7 ust. 3.

3. W przypadku braku notowań rynkowych danego pojazdu Ubez-
pieczyciel ustala wartość przyjmowaną do ubezpieczenia przyj-
mując średnią z wartości podobnych typów pojazdów.

4. WprzypadkuzawarciaUmowyubezpieczeniadlapojazdówfabrycz-
nie nowych, rejestrowanych po raz pierwszy, wartość pojazdu
równa jest kwocie określonej w fakturze sprzedaży tego pojazdu.

5. Do ustalenia Sumy ubezpieczenia stosuje się wartość pojazdu
z uwzględnieniem podatku VAT (wartość brutto), o ile nie umó-
wiono się inaczej. Jeżeli Ubezpieczony jest uprawniony do odli-
czenia podatku VAT po nabyciu pojazdu, za zgodą Ubezpieczy-
ciela Suma ubezpieczenia może być ustalona bez uwzględnie-
nia podatku VAT tj. wg wartości netto pojazdu.

6. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o kwoty wypłaconych
odszkodowań, o ile zdarzenia, z tytułu których wypłacono te
świadczenia, zaszły w tym samym 12-miesięcznym okresie,
na który zawarto Umowę lub automatycznie ją przedłużono, aż
do jej wyczerpania z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.

7. Sumę ubezpieczenia, która uległa zmniejszeniu można za zgodą
Ubezpieczyciela podwyższyć poprzez proporcjonalną dopłatę
składki uzupełniającej do końca 12-miesięcznego okresu, na jaki
zawarto Umowę lub automatycznie ją przedłużono. W przypadku
doubezpieczeniazmianaUmowyjestważnaoddniawskazanego
w dokumencie ubezpieczenia, jako początek okresu obowiązy-
wania zmian w Umowie, ale nie wcześniej niż od dnia następują-
cego po dniu opłacenia składki uzupełniającej.

8. Podstawę naliczenia składki za doubezpieczenie pojazdu
po wypłacie odszkodowania stanowi różnica pomiędzy aktual-
ną wartością naprawionego pojazdu na dzień doubezpieczenia
a Sumą ubezpieczenia aktualną na dzień doubezpieczenia.

9. W razie podwyższenia Sumy ubezpieczenia w trakcie okresu
ubezpieczenia, podwyższona suma stanowi podstawę ustale-
nia granicy odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następ-
nego po zapłaceniu składki uzupełniającej.

10. Jeżeli Ubezpieczający opłacił dodatkową składkę przy zawarciu
Umowy za odstąpienie od Konsumpcji Sumy ubezpieczenia
po szkodzie, Suma ubezpieczenia nie ulega zmniejszeniu
po szkodzie częściowej.

§ 10
Składka

1. Składka ubezpieczeniowa ustalana jest na każdy 12 mie-
sięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, według taryfy obo-
wiązującej w dniu zawarcia Umowy lub w dniu przesłania in-
formacji, o której mowa w § 7 ust. 3. Składka ustalana jest
w oparciu o poniższe kryteria:

1) wieku Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego w przy-
padku pojazdu oddanego w leasing lub zakupionego ze
środków pochodzących z kredytu,

2) okresu posiadania prawa jazdy przez Ubezpieczonego
lub Ubezpieczającego w przypadku pojazdu oddanego
w leasing lub zakupionego ze środków pochodzących
z kredytu,

3) podmiotowości prawnej Ubezpieczonego (osoba fizycz-
na, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej),

4) zakresu ochrony,

5) strefy regionalnej tzn. miejsca zameldowania Ubezpie-
czającego,

6) Sumy ubezpieczenia,

7) marki pojazdu,

8) rodzaju pojazdu,

9) dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia AC i KR,

10) okresu eksploatacji pojazdu,

11) sposobu użytkowania pojazdu,

12) sposobu płatności składki,

13) innych czynników wpływających na prawdopodobień-
stwo powstania szkody lub jej wysokość, o które Ubez-
pieczyciel zapytywał przy zawieraniu Umowy.

2. Jeśli w Umowie nie ustalono inaczej, składki są ustalaneza 12-mie-
sięczny okres ubezpieczenia, przy czym dopuszcza się możliwość
zapłatyskładkiwrównychratach.

3. Wysokość składki lub jej raty oraz terminy jej płatności są
określone w Polisie. Za datę zapłaty składki lub pierwszej ra-
ty składki w momencie zawarcia Umowy, przyjmuje się datę
uznania rachunku bankowego Ubezpieczyciela, chyba że
strony umówiły się inaczej. W przypadku płatności kolejnych
rat składki oraz płatności składki lub rat składki z tytułu auto-
matycznego przedłużenia Umowy za datę zapłaty przyjmuje
się dzień uznania rachunku bankowego Ubezpieczyciela peł-
ną kwotą składki lub raty składki.

4. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną
zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żą-
daćodpowiedniejzmianywysokościskładki,poczynającoddnia,
gdy zaszła ta okoliczność, jednak nie wcześniej niż od początku
bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żą-
daniadrugastronamożewterminie14dniwypowiedziećUmowę
ze skutkiem natychmiastowym.

5. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy nie zwalnia Ubezpie-
czającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym
Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

6. W razie rozwiązania Umowy przed upływem okresu, na jaki
została zawarta, lub automatycznie przedłużona, Ubezpie-
czającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzysta-
nej ochrony ubezpieczeniowej.

7. Składkę podlegającą zwrotowi, o której mowa w ust. 6 powy-
żej, liczy się proporcjonalnie do okresu niewykorzystanej
ochrony ubezpieczeniowej.

8. Składka uwzględnia spadek wartości rynkowej pojazdu
w czasie trwania okresu ubezpieczenia.

§ 11
Obowiązki Ubezpieczającego

1. W czasie trwania Umowy Ubezpieczający obowiązany jest:

1) w ciągu 5 dni roboczych zawiadomić Ubezpieczyciela
o wszelkich zmianach okoliczności, o które Ubezpieczy-
ciel zapytywał we wniosku o ubezpieczenie albo
przed zawarciem Umowy w innych pismach, a także da-
nych niezbędnych do kontaktu z Ubezpieczycielem (np.
zmiana adresu zameldowania, adresu korespondencyj-
nego, adresu poczty elektronicznej, zmiana wyposaże-
nia pojazdu, dopisanie do dowodu rejestracyjnego no-
wego współwłaściciela / małżonka, uzyskanie upraw-
nień do prowadzenia pojazdu przez współwłaściciela /
małżonka widniejącego w dowodzie rejestracyjnym po-
jazdu, zmiana sposobu używania pojazdu),

2) poinformować Ubezpieczyciela o utracie kluczy/kart lub
pilotów służących do otwarcia lub uruchomienia pojaz-
du, pilotów do alarmu, dokumentów pojazdu (dowodu
rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana), utra-
cie lub zniszczeniu panelu czołowego radia lub radiood-
twarzacza, nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego
od dnia powzięcia wiadomości o ich utracie,

3) najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zbycia pojazdu poin-
formować o tym fakcie Ubezpieczyciela.

2. WprzypadkupowstaniaszkodyUbezpieczającyzobowiązanyjest
zapewnićbezpieczeństwowmiejscuwypadku.PonadtoUbezpie-
czający zobowiązany jest:

1) użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przed-
miotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub
zmniejszenia jej rozmiarów,

2) nie dokonywać w uszkodzonym pojeździe żadnych
zmian oraz nie rozpoczynać naprawy, o ile nie jest to uza-
sadnione kontynuacją bezpiecznej jazdy, bez wcześniej-
szej akceptacji / oględzin pojazdu przez uprawnionego
przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba że Ubezpieczy-
ciel nie zajął stanowiska w ciągu 7 dni od otrzymania za-
wiadomienia o szkodzie,

3) powiadomić Ubezpieczyciela o powstałej szkodzie
za pośrednictwem telefonu lub serwisu Internetowego
w następujących terminach:

a) w przypadku powstania szkody z zakresu AC na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej – nie później niż w cią-
gu 7 dni roboczych od datywystąpienia szkody(lub da-
ty uzyskania informacji o wystąpieniu szkody),

b) w przypadku powstania szkody z zakresu AC poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

i. nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od da-
ty przekroczenia granicy w drodze powrotnej
do Polski, jeśli nie było potrzeby skorzystania
z pomocy zagranicznego przedstawiciela Ubez-
pieczyciela,

ii. nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od da-
ty wystąpienia szkody lub uzyskania informacji
o wystąpieniu szkody w przypadku gdy byłaby
potrzeba skorzystania z pomocy zagraniczne-
go przedstawiciela Ubezpieczyciela,

c) w przypadku powstania szkody z zakresu KR (dotyczy
kradzieżypojazdu, jegoczęści lubwyposażenia)zarów-
no na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również
poza jej granicami – nie później niż w ciągu 2 dni
roboczych od daty powzięcia informacji o wystąpieniu
kradzieży.

4) wprzypadkukolizjizinnympojazdemzanotowaćdanedoty-
czące pojazdu, kierowcy, cechy identyfikacyjne pojazdu (nu-
mer rejestracyjny i państwo rejestracji pojazdu), numer poli-
sy (ewentualnie innego dokumentu ubezpieczenia) oraz na-
zwę i adres zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca szkody
posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posia-
daczy pojazdów mechanicznych, a w przypadku pojazdów
posiadających zagraniczne tablice rejestracyjne i nie posia-
dających ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posia-
daczy pojazdów mechanicznych ważnego na terenie Rzecz-
pospolitej Polskiej – certyfikatZielonej Karty lub ubezpiecze-
nie graniczne,

5) w przypadku szkody spowodowanej przez pieszego spi-
sać jego dane osobowe oraz adresowe,

6) w przypadku szkody spowodowanej przez zwierzęta spisać
dane osobowe oraz adresowe ich właściciela, numer polisy
oraznazwęiadresubezpieczycielaodpowiedzialnościcywil-
nej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia rolników
lub innego ubezpieczenia dobrowolnego, chyba że uzyska-
nie powyższych informacji nie jest możliwe,

7) niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 12 godzin od uzyskania
wiadomości o szkodzie, powiadomić Policję o:

a) kradzieży ubezpieczonego pojazdu lub jego części,
bądź ubezpieczonego wyposażenia, a także kradzieży
kluczy/kart lub pilotów służących do otwarcia lub uru-
chomienia pojazdu lub dokumentów pojazdu,

b) każdej szkodzie nasuwającej przypuszczenie, że
powstała w wyniku bądź w związku z popełnieniem
przestępstwa,

c) wypadku z ofiarami w ludziach.

8) w przypadku kradzieży pojazdu – dostarczyć do Ubez-
pieczyciela:

a) wszystkieposiadaneoryginalneDokumentypochodze-
nia pojazdu lub wtórniki wystawione przez uprawniony
organ administracji państwowej lub samorządowej
oraz wszystkie posiadane komplety kluczy/kart/pilo-
tów służące do otwarcia lub uruchomienia pojazdu
w liczbie nie mniejszej niż podana we wniosku o ubez-
pieczenie (chyba że wcześniej zgłoszono Ubezpieczy-
cielowi kradzież albo zagubienie kluczyków/kart/pilo-
tów) wraz ze wszystkimi posiadanymi kompletami
sprawnych urządzeń uruchamiających urządzenia za-
bezpieczające przed kradzieżą, chyba że pojazd został
utracony na skutekrozboju – w terminie 14 dni od daty
powiadomienia Ubezpieczyciela o kradzieży,

b) postanowienie o umorzeniu dochodzenia przez proku-
raturę – w terminie 14 dni od daty otrzymania tego do-
kumentu.

3. W przypadku wystąpienia szkody Ubezpieczający ma obowiązek
ułatwićUbezpieczycielowi ustalenie okoliczności i rozmiaru szko-
dy, a także udzielić wszelkiej pomocy w przeprowadzeniu postę-
powania regresowego przeciwko sprawcy szkody.

4. Obowiązki związane z zawarciem oraz wykonaniem Umowy
na cudzy rachunek, o których mowa w niniejszym paragrafie
ciążą na Ubezpieczającym i Ubezpieczonym. Jeżeli Ubezpie-
czony nie wiedział o zawarciu Umowy na jego rachunek, obo-
wiązki te ciążą na nim od chwili, w której dowiedział się o tym
fakcie. Obowiązek zapłaty składki oraz poinformowania
o zbyciu pojazdu ciąży wyłącznie na Ubezpieczającym.

§ 12
Ustalenie wysokości odszkodowania

1. Kwota odszkodowania za powstałą szkodę ustalana jest zgodnie
zzawartą Umową, w szczególnościzuwzględnieniem wybranego
zakresuubezpieczenia,amortyzacjiczęściorazustalonegoudzia-
łu własnego w szkodzie.

2. Wysokość odszkodowania nie może przekroczyć wartości pojaz-
du ustalanej zgodnie z § 9 ust. 2 w stanie bezpośrednio przed za-
istnieniem szkody oraz Sumy ubezpieczenia aktualnej na dzień
ustalenia odszkodowania.

3. Przy ustalaniu wysokości szkody polegającej na uszkodzeniu po-
jazdu lub jego wyposażenia uwzględnia się uzgodnione z Ubez-
pieczonym koszty i sposób naprawy pojazdu wyłącznie w zakre-
sie będącym następstwem wypadku, określone w sporządzonej
ocenie technicznej. Ubezpieczyciel może odstąpić od wykonania
oceny technicznej. W takim przypadku, uwzględnia się koszty na-
prawy w zakresie zgłoszonym przez Ubezpieczonego.

4. W przypadku wykupienia amortyzacji części lub dla pojazdów
o okresie eksploatacji nie przekraczającym 3 lat w dniu zawarcia
Umowy albo przesłania Ubezpieczającemu Polisy potwierdzają-
cej automatyczne przedłużenie Umowy zgodnie z § 7 ust. 4, usta-
lenie wysokości odszkodowania następuje zgodnie z dyspozycją
Ubezpieczonego: na podstawie wyceny dokonanej przez Ubez-
pieczyciela (Wariant Wycena) lub na podstawie faktur lub ra-
chunków (Wariant Serwis). Przy ustalaniu wysokości odszkodo-
wania nie uwzględnia się procentowego zużycia części zamien-
nych, a wysokość odszkodowania jest ustalana według poniż-
szych zasad:

1) jeżeli wysokość szkody ustalana jest na podstawie faktur,
koszty i sposób naprawy pojazdu należy przed przystąpie-
niem do naprawy uzgodnić z Ubezpieczycielem,

2) przy rozliczeniu szkody częściowej w Wariancie Serwis,
Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do weryfikacji faktur,
kosztorysów i rachunków wzakresie kosztów częścizamien-
nych i robocizny w oparciu o systemy Audatex lub Eurotax,
jednakżezzastrzeżeniem, iżzawarte w nich cenynie są wyż-
sze niż ceny u oficjalnych przedstawicieli producentów po-
jazdów. Nie uważa się za należne odszkodowanie także tej
częścistawkizaroboczogodzinę,któraprzekraczawysokość
średniej arytmetycznej stawki stosowanej w warszatach na-
prawczychotejsamejkategoriicowarsztatnaprawczy,zktó-
rego pochodzi weryfikowana faktura, kosztorys lub rachu-
nek, na terenie powiatu lub miasta na prawach powiatu,
w którym naprawiany jest pojazd.

3) Ubezpieczyciel przed wypłatą odszkodowania zastrzega so-
bie prawo do sprawdzenia zgodności dokonanej naprawy
z zakresem i kwalifikacją uszkodzeń określonych w ocenie
technicznej,

4) wprzypadkustwierdzenianiezgodnościdokonanejnaprawy
z zakresem i kwalifikacją zawartą w ocenie technicznej,
Ubezpieczyciel ustala rozmiar szkody w oparciu o faktycznie
wykonanyzakresi sposób naprawywzakresie nie większym
niż określony w protokole szkody sporządzonym przed przy-
stąpieniem do naprawy.

5) w przypadku, gdy Ubezpieczającemu przysługuje prawo
do ustalenia wysokości odszkodowania wg Wariantu Serwis
a Ubezpieczający dokonał dyspozycji ustalenia wysokości
odszkodowania wg Wariantu Wycena, wysokość odszkodo-
waniaustalanajestwgzasadopisanychwust.5poniżej(Wa-
riant Wycena), bez uwzględnienia stopnia amortyzacji czę-
ści, o którym mowa w § 4 ust. 9.



5. W przypadku gdy Ubezpieczający nie wykupił amortyzacji części,
a okres eksploatacji pojazdu przekroczył 3 lata w dniu zawarcia
Umowy albo przesłania Ubezpieczającemu Polisy potwierdzają-
cejautomatyczneprzedłużenieUmowyzgodniez§7ust.4,wyso-
kość odszkodowania ustalana jest zawsze na podstawie wyceny
(Wariant Wycena) w oparciu o:

1) zawarty w ocenie technicznej wykaz części (zespołów) za-
kwalifikowanych do wymiany wg średnich cen części sygno-
wanych marką alternatywną do marki producenta pojazdu
(zamienników) oraz materiałów zawartych w systemie Euro-
tax lub Audatex z uwzględnieniem stopnia ich amortyzacji
wg stawekokreślonych w § 4 ust. 9,

2) normy czasowe robocizny określone przez producenta po-
jazdu i ujęte w systemach Eurotax lub Audatex,

3) stawki robociznyustalone w kwocie 60zł nettoza 1 roboczo-
godzinę z uwzględnieniem podatku VAT,

4) wprzypadkubrakucenczęścizamiennychinormczasowych
robocizny w systemie Audatex i Eurotax przyjmuje się ceny
i normy dla pojazdu najbardziej zbliżonego właściwościami
techniczno-eksploatacyjnymi.

6. Użycie do naprawy pojazdu zmodernizowanych części lub zespo-
łów, jakrównież naprawa, uzasadniona ze względów ekonomicz-
nych lub technologicznych części lub elementów pojazdu nie-
uwzględnionych przez rzeczoznawcę Ubezpieczyciela w trakcie
oględzin, których uszkodzenie ujawniono w trakcie naprawy po-
jazdu, musi zostać wcześniej ustalona z Ubezpieczycielem.

7. W odniesieniu do ogumienia, akumulatora, elementów ciernych
układu hamulcowego i sprzęgła oraz elementów układu wyde-
chowego, do ustalenia wysokości szkody przyjmuje się cenę no-
wego elementu pomniejszoną o stopień jego zużycia określony
w ocenie technicznej.

8. Amortyzacji części nie stosuje się w odniesieniu do wyposażenia
ielementówzwiązanychzbezpieczeństwemjazdytj.:pasówbez-
pieczeństwa, poduszekpowietrznych.

9. W odniesieniu do płatników podatku VAT – jeżeli Umowa została
zawarta według wartości brutto – odszkodowanie może zostać
wypłaconewkwociebruttopodwarunkiemprzekazaniadoUbez-
pieczyciela faktur lub rachunków, z zastrzeżeniem ust. 5.

10. W przypadku szkód powstałych za granicą naprawa pojazdu po-
winna być dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ubezpieczyciel lub jego zagraniczny przedstawiciel może wyrazić
zgodę na przeprowadzenie naprawy częściowej za granicą w za-
kresie niezbędnym do kontynuacji jazdy, jeżeli koszt naprawy po-
jazdu w dniu jej wykonania nie przekracza 1 000 EURO.

11. Jeżeli przeprowadzona za granicą naprawa przekracza zakres nie-
zbędny do kontynuowania bezpiecznej jazdy lub wykracza po-
za upoważnienie udzielone przezUbezpieczyciela lub jegozagra-
nicznegoprzedstawiciela,odszkodowaniewtejczęści jestustala-
neiwypłacanewedługcenobowiązującychnaterytoriumRzeczy-
pospolitej Polskiej, chyba że faktycznie poniesione koszty są niż-
sze.

12. Jeśli koszty naprawy ponoszone są w walucie zagranicznej, to wy-
sokość odszkodowania liczona jest według średniego kursu wy-
miany walut NBP z dnia poniesienia przez klienta kosztów w wa-
lucie zagranicznej.

13. W przypadku szkody całkowitej odszkodowanie należne jest
w kwocie równej wartości pojazdu, ustalanej zgodnie z § 9 ust. 2
w stanie bezpośrednio przed zaistnieniem szkody, lecz nie wyż-
szejniżSumaubezpieczenia,pomniejszonaowartośćpozostało-
ści uszkodzonego pojazdu.

14. Wartość pozostałości uszkodzonego pojazdu ustalana jest przez
Ubezpieczyciela indywidualnie w zależności od rozmiaru uszko-
dzeń i stopnia ich zużycia eksploatacyjnego, przy wykorzystaniu
systemówkomputerowychInfoEkspertlubEurotax,atakżerynko-
wych ofert zakupu pozostałości.

15. Wprzypadku szkodycałkowitej, gdyUmowazostałazawartazza-
stosowaniem Gwarantowanej Sumy ubezpieczenia, odszkodo-
wanie jest należne w kwocie równej Sumie ubezpieczenia wska-
zanej w Umowie, pomniejszonej o wartość pozostałości uszko-
dzonego pojazdu.

§ 13
Wypłata odszkodowania

1. Ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć do Ubezpieczyciela
dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę od-
szkodowania.

2. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożo-
nych mu dokumentów.

3. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w terminie 30 dni
od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku, chyba że wyja-
śnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialno-
ści lub wysokości odszkodowania w terminie 30 dni okazało się
niemożliwe.

Wówczas odszkodowanie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni
od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyja-
śnienie tych okoliczności było możliwe z tym, że Ubezpieczyciel
wypłaci bezsporną część odszkodowania w terminie 30 dni
od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

4. W przypadku zbiegu świadczeń z tytułu dwóch lub więcej umów
ubezpieczeniaztegosamegozdarzenianasumyubezpieczenia
łącznie przewyższające wysokość szkody, Ubezpieczyciel wy-

płaci odszkodowanie w takim stosunku, w jakim przyjęta przez
BRE Ubezpieczenia Suma ubezpieczenia pozostaje do sum
ubezpieczenia wynikających z podwójnego lub wielokrotnego
ubezpieczenia.

5. W przypadku gdy Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłace-
nia odszkodowania, a przed dokonaniem wypłaty nastąpiła ko-
lejna szkoda, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia łącznego tych
szkód.

6. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania jeżeli
Ubezpieczający nie podał do wiadomości Ubezpieczyciela zna-
nych sobie okoliczności, o które był pytany we wniosku o ubez-
pieczenie albo przed zawarciem Umowy w innych pismach lub
też nie poinformował o zmianie tych okoliczności, a szkoda po-
wstała na skutek tych okoliczności. Jeżeli do naruszenia obo-
wiązków informacyjnych doszło z winy umyślnej Ubezpieczają-
cego, w razie wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie objęte
ubezpieczeniem i jego następstwa są skutkiem niepodanych
okoliczności.

7. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
obowiązku powiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w termi-
nie określonym w § 11 ust. 2, pkt. 3, Ubezpieczyciel może odpo-
wiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczy-
niło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczy-
cielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

8. Skutki braku zawiadomienia o szkodzie nie następują, jeżeli
Ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia
otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać
do jego wiadomości.

9. Jeżeli Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbal-
stwa nie wykonał obowiązków określonych w § 11 ust. 2 pkt. 1,
Ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania
za szkody powstałe z tego powodu.

10. Wprzypadku szkodypolegającej na kradzieżypojazdu Ubezpie-
czyciel uzależnia wypłatę odszkodowania od wyrejestrowania
pojazduiprzeniesieniaprawawłasnościpojazdunarzeczUbez-
pieczyciela.

11. Jeżeliutraconypojazdlubjegoczęść,zostałodzyskanypodoko-
naniu wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel może ponownie
przenieść prawo własności na Ubezpieczonego na warunkach
uzgodnionych wzajemnie.

12. Ubezpieczyciel oraz Ubezpieczony zobowiązani są do wzajem-
nego informowania się o odnalezieniu pojazdu nie później niż
w ciągu 3 dni od daty uzyskania wiadomości o tym fakcie.

13. Jeżeli Umowa została zawarta na cudzy rachunek, odszkodowa-
nie z tytułu ubezpieczenia przysługuje bezpośrednio Ubezpie-
czonemu, chyba że strony uzgodniły inaczej; jednakże uzgod-
nienie takie nie może zostać dokonane, jeżeli wypadek już
zaszedł.

14. Odszkodowanie wypłacane jest w złotych polskich.

§ 14
Regres ubezpieczeniowy

1. Z dniem wypłaty odszkodowania z mocy prawa przechodzi
na Ubezpieczyciela roszczenie Ubezpieczonego przeciwko
osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, do wysokości wy-
płaconego odszkodowania (roszczenie regresowe).

2. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczo-
nego przeciwko osobom, z którymi pozostaje on we wspól-
nym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził
szkodę umyślnie.

3. Jeżeli Ubezpieczyciel pokrył tylko część szkody, Ubezpieczo-
nemu przysługuje, co do pozostałej części pierwszeństwo za-
spokojenia przed roszczeniem Ubezpieczyciela.

4. Ubezpieczony obowiązany jest udzielić Ubezpieczycielowi
wszelkiej pomocy przy dochodzeniu roszczeń regresowych,
w tym dostarczyć odpowiednie dokumenty oraz udzielić nie-
zbędnych informacji.

5. Jeżeli Ubezpieczony bez zgody Ubezpieczyciela zrzekł się
roszczenia przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej
za szkodę lub je ograniczył, Ubezpieczyciel może odmówić
wypłaty odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszyć. Jeże-
li zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostało ujawnio-
ne po wypłacie odszkodowania, Ubezpieczyciel może żądać
od Ubezpieczonego zwrotu całości lub części wypłaconego
odszkodowania.

§ 15
Reklamacje

1. WkażdymprzypadkuosobauprawnionazUmowyUbezpieczenia
może wnosić Reklamacje. Reklamacja to wystąpienie, w tym
skarga i zażalenie, skierowane do Ubezpieczyciela zawierające
zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Ubezpieczy-
ciela.

2. Reklamacje można składać w następujący sposób:

• Ubezpieczycielowi AXA Ubezpieczenia TUiR S. A.:

— ustnie–telefoniczniepodnrtelefonu+48224447000
(kosztpołączeniazgodnyztaryfąoperatora)alboosobi-
ście podczas wizyty w jednostce Ubezpieczyciela,

— w formie elektronicznej na adres e-mail:
serwis@axaubezpieczenia.pl,

— wformiepisemnej–osobiściewsiedzibieUbezpieczy-
ciela – AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. w Warszawie,
ul. Chłodna 51, albo

— drogą pocztową na adres:

AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
ul. Chłodna 51, 00- 867 Warszawa

3. Reklamacja może być złożona w każdej jednostce Ubezpieczy-
ciela obsługującej klientów.

4. Odpowiedź Ubezpieczyciela na Reklamację zostanie udzielona
w formie pisemnej lubza pomocą innego trwałego nośnika infor-
macji albo pocztą elektroniczną, jeżeli osoba składająca Rekla-
mację złoży wnioseko udzielnie odpowiedzi w tej formie. Dodat-
kowo na wniosek osoby składającej Reklamację Ubezpieczyciel
potwierdza pisemnie lub w inny uzgodniony sposób fakt jej
złożenia.

5. Złożenie Reklamacji niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń uła-
twi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.

6. W przypadku gdy Ubezpieczyciel nie posiada danych kontakto-
wych osoby składającej Reklamację, przy składaniu Reklamacji,
należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres do ko-
respondencji, adres e-mail (w przypadku wyboru takiej formy
kontaktu).

7. Odpowiedzi na Reklamację Ubezpieczyciel udziela bez zbędnej
zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Re-
klamacji.

8. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiają-
cych rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w termi-
nie 30 dni, Ubezpieczyciel w tym terminie wyśle informację
oprzyczynieniemożności rozpatrzeniaReklamacji.Wtakimprzy-
padku odpowiedź na Reklamację zostanie udzielona nie później
niż w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania.

9. Jeżeli osoba składająca Reklamację nie zgadza się ze stanowi-
skiem Ubezpieczyciela wyrażonym w odpowiedzi na Reklama-
cję, może wystąpićz wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecz-
nika Finansowego. Osoba składająca reklamację może również
wystąpić do sądu powszechnego z powództwem przeciwko
Ubezpieczycielowi tj. AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubez-
pieczeń i Reasekuracji S.A. według właściwości określonej
w §16 ust. 5.

§ 16
Postanowienia końcowe

1. Do Umowy mogą być wprowadzone, za zgodą stron, postano-
wienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych
OWU.

2. Wszystkie postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalo-
nych w niniejszych OWU, w tym również wszelkie zmiany Umo-
wy dokonane w trakcie jej trwania muszą być potwierdzone po-
przez wystawienie aneksu do Umowy przez Ubezpieczyciela.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU stosuje się
przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie zawiadomienia oraz oświadczenia dotyczące Umo-
wy, z zastrzeżeniem postanowień §15, mogą być skutecznie
dokonywane w rozmowie telefonicznej rejestrowanej i archi-
wizowanej przez Ubezpieczyciela, lub za pośrednictwem ser-
wisu internetowego Ubezpieczyciela, za wyjątkiem oświad-
czeń dotyczących rozwiązania Umowy, które mogą być skła-
dane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. – Do 31 grudnia 2015 r.

Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy Ubezpieczenia
można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej
albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub upraw-
nionego z Umowy Ubezpieczenia.

– Od 1 stycznia 2016 r.

Powództwo o roszczenie wynikające z Umowy Ubezpieczenia
można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo
przedsądwłaściwydlamiejscazamieszkanialubsiedzibyubez-
pieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z Umowy
Ubezpieczenia. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy
ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwo-
ści ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania
spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego
z Umowy Ubezpieczenia.

6. Klient będący konsumentem ma także możliwość zwrócenia
się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miej-
skiego) Rzecznika Konsumentów

7. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU stosuje się
przepisy prawa polskiego.

9. Niniejsze OWU zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA
Ubezpieczenia TUiR S.A. nr BRE-TU/2015/11/1/5 z dnia
05.11.2015 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawieranych od dnia 01.12.2015 r.

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Spółka należąca do Grupy AXA
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
www.axaubezpieczenia.pl
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