
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo:  
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Produkt: Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych na warunkach określonych w ustawie z dnia 
22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym  
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
(Dz.U. 2016.2060, tj. z 19.12.2016 r.).

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące umowy ubezpieczenia znajdują się w Ustawie z 22.05.2003 r.  
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz w innych dokumentach.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe, Dział II według Załącznika do Ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Grupa 10 – Ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem 
odpowiedzialności przewoźnika.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 ✔ Wyrządzenie osobie trzeciej przez posiadacza lub kierującego 

pojazdem mechanicznym szkody w związku z ruchem pojazdu 
mechanicznego (w tym umyślnie lub w wyniku rażącego 
niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on 
odpowiedzialność).

Suma gwarancyjna odpowiada wysokości sumy gwarancyjnej 
obowiązującej w kraju miejsca zdarzenia, jednak nie może być niższa 
niż równowartość w złotych: w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 
euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte 
ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych; w przypadku 
szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, 
którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę 
poszkodowanych, przy zastosowaniu kursu średniego walut obcych 
NBP, obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

 ✘ wyrządzenia szkód przez posiadacza pojazdu w jego majątku 
lub na jego osobie;

 ✘ wyrządzenia szkód niepozostających w związku z ruchem 
pojazdu mechanicznego.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
(główne wyłączenia):
 ! polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, 

wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu 
mechanicznego. Dotyczy to również sytuacji, w której 
posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została 
wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu 
mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona. 
Wyłączenie to nie obejmuje szkody wyrządzonej w mieniu, 
jeżeli pojazdy mechaniczne uczestniczące w zdarzeniu są 
przedmiotem umowy leasingu zawartej przez posiadaczy 
tych pojazdów z tym samym finansującym lub zostały 
przewłaszczone przez posiadaczy tych pojazdów na tego 
samego wierzyciela lub które są przedmiotem zastrzeżenia 
własności rzeczy sprzedanej na rzecz tego samego wierzyciela;

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

 ! polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów 
wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów 
filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych;

 ! polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 ✔ Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium RP.
 ✔ Ubezpieczenie obejmuje na zasadzie wzajemności również zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami 

Porozumienia Wielostronnego.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
 — Podanie do wiadomości Towarzystwa wszystkich znanych Ubezpieczającemu okoliczności, o które Towarzystwo pyta przed zawarciem umowy 

ubezpieczenia, oraz informowanie o wszelkich zmianach tych okoliczności i danych Ubezpieczającego (w tym adresu i siedziby) w trakcie trwania 
umowy ubezpieczenia.

 — Terminowe opłacenie składki.
 — W razie przeniesienia prawa własności pojazdu przekazanie posiadaczowi, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, potwierdzenia 

zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz powiadomienie na piśmie Towarzystwa w terminie 14 dni od dnia 
przeniesienia prawa własności pojazdu o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu i podanie następujących danych posiadacza, na 
którego przeniesiono prawo własności pojazdu: imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany, lub nazwę, siedzibę i numer 
REGON.

 — Przedsięwzięcie wszystkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, staranie się o złagodzenie skutków zdarzenia oraz 
zapewnienie pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak również – w miarę możliwości – zabezpieczenie mienia osób poszkodowanych.



Jak rozwiązać umowę?
Wypowiadając ją na piśmie najpóźniej na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych została zawarta – skutek rozwiązujący umowę ubezpieczenia następuje zgodnie z zasadą z upływem okresu 12 miesięcy, na jaki 
umowa została zawarta; z zastrzeżeniem, że w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia zawartej na okres kolejnych 12 miesięcy wskutek 
niepowiadomienia na piśmie Towarzystwa o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy 
oraz zawarcia drugiej umowy ubezpieczenia w innym zakładzie ubezpieczeń – skutek rozwiązujący następuje z chwilą otrzymania przez Towarzystwo 
oświadczenia o wypowiedzeniu.
Odstępując od umowy:

 — jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawierana przed rejestracją pojazdu, zaś pojazd w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy nie został 
zarejestrowany;

 — jeżeli umowa zawierana jest na odległość – w terminie 30 dni od dnia poinformowania konsumenta o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia 
informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy.

 — Zapobieżenie, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody.
 — Niezwłoczne powiadomienie policji o zdarzeniu, o ile doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub do wypadku powstałego w okolicznościach 

nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo.
 — Udzielenie pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji Towarzystwa, łącznie z podaniem danych 

dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia.
 — Niezwłoczne powiadomienie o zdarzeniu Towarzystwa oraz udzielenie mu niezbędnych wyjaśnień i przekazanie posiadanych informacji.
 — Przedstawienie Towarzystwu posiadanych dowodów dotyczących zdarzenia i szkody oraz ułatwienie ustalenia okoliczności zdarzenia i rozmiaru 

szkód, jak również udzielenie pomocy w dochodzeniu roszczeń przeciwko sprawcy szkody.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka może zostać opłacona jednorazowo, w dwóch, w czterech bądź dwunastu ratach.  Sposób płatności składki: przelewem. Składkę lub pierwszą 
ratę należy opłacić przy składaniu wniosku o ubezpieczenie lub do dnia ważności propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia jeżeli została doręczona 
Ubezpieczającemu.  Kolejne raty składki oraz składka lub jej pierwsza rata za odnowione ubezpieczenie na kolejny rok na podstawie udzielonego przez 
Ubezpieczającego upoważnienia pobierane są z konta Ubezpieczającego w terminach wskazanych w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres trwania umowy ubezpieczenia rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia.
Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty.
W przypadku umowy ubezpieczenia, zawartej w następstwie braku wypowiedzenia dotychczasowej umowy na piśmie najpóźniej na jeden dzień przed 
upływem okresu 12 miesięcy, odpowiedzialność Towarzystwa powstaje z chwilą jej zawarcia.
Jeżeli w umowie ubezpieczenia zakład ubezpieczeń wskazał późniejszy termin płatności składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność Towarzystwa 
rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy.
W przypadku umów ubezpieczenia zawieranych na okres krótszy niż 12 miesięcy termin rozpoczęcia odpowiedzialności Towarzystwa można określić 
w umowie ubezpieczenia inaczej niż podano wyżej.
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy, który kończy się z upływem dnia poprzedzającego początkowy dzień okresu ubezpieczenia, 
z wyjątkiem umów ubezpieczenia krótkoterminowego, które mogą być zawarte na okres krótszy niż 12 miesięcy.
Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie Towarzystwa o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta 
następna umowa na kolejne 12 miesięcy.
Okres trwania umowy ubezpieczenia ustaje z chwilą jej rozwiązania.
Odpowiedzialność Towarzystwa ustaje z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia.



Ubezpieczenie Zielona Karta
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo:  
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Produkt: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy 
Pojazdów Mechanicznych w Ruchu Zagranicznym – Zielona Karta

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach, 
w szczególności w: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu Zagranicznym – Zielona 
Karta, zatwierdzonych uchwałą Zarządu AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. nr 9/08/02/2017 z dnia 08.02.2017 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe, Dział II, Grupa 10 według Załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – 
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie 
z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 ✔ Wyrządzenie osobie trzeciej przez posiadacza lub kierującego 

pojazdem mechanicznym szkody w związku z ruchem pojazdu 
mechanicznego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na 
terytorium następujących państw należących do Systemu Zielonej 
Karty: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, 
Macedonii, Maroka, Mołdawii, Rosji, Czarnogóry, Tunezji, Turcji, 
Ukrainy.
Suma gwarancyjna odpowiada wysokości sumy gwarancyjnej 
obowiązującej w kraju miejsca zdarzenia, jednak nie może 
być niższa niż równowartość w złotych sum gwarancyjnych 
obowiązujących w obowiązkowym ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 
(OC), wskazanych w polisie, ustalana jest przy zastosowaniu kursu 
średniego walut obcych NBP, obowiązującego w dniu wyrządzenia 
szkody. Jeżeli suma gwarancyjna, przewidziana prawem miejsca 
zdarzenia, jest niższa od sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie 
ubezpieczenia lub warunki przewidziane prawem miejsca 
zdarzenia mają węższy zakres niż warunki ustalone w umowie 
ubezpieczenia, Ubezpieczyciel pokrywa zobowiązanie do limitów 
i w zakresie warunków przewidzianych w regulacjach prawnych 
państwa, na terytorium którego miało miejsce zdarzenie, najwyżej 
jednak do sumy gwarancyjnej i w zakresie warunków określonych 
w umowie ubezpieczenia.

 ✘ szkód powstałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 ✘ wyrządzenia osobie trzeciej przez posiadacza lub kierującego 

pojazdem mechanicznym szkody w związku z ruchem pojazdu 
mechanicznego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:
 ! skutki nieokazania dokumentu Międzynarodowego Certyfikatu 

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy 
Pojazdów Mechanicznych - Zielonej Karty organom kontrolnym 
podczas wjazdu, przebywania i wyjazdu posiadacza lub 
kierowcy z terytorium państw wymienionych w dokumencie 
ubezpieczenia;

 ! koszty grzywien, kar pieniężnych lub środków karnych 
nałożonych na posiadacza lub kierowcę pojazdu 
mechanicznego w postępowaniu karnym lub w sprawach 
o wykroczenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na terytorium następujących państw, których biura narodowe są członkami Systemu Zielonej 

Karty: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Rosji, Czarnogóry, Tunezji, Turcji, Ukrainy.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
 — Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał we 

wniosku o ubezpieczenie albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeśli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek 
ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane.

 — W czasie trwania umowy Ubezpieczający zobowiązany jest zawiadomić Ubezpieczyciela o zmianie okoliczności, o których mowa powyżej, 
niezwłocznie po uzyskaniu o nich wiadomości.

 — Ubezpieczający jest zobowiązany do terminowej zapłaty składki.
 — Ubezpieczony kierujący pojazdem mechanicznym w ruchu zagranicznym obowiązany jest przy wjeździe na terytorium państw, w których 

wymagane jest posiadanie Międzynarodowego Certyfikatu Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych – 
Zielona Karta, posiadać ten dokument i okazywać go na każde żądanie organów kontrolnych.

 — W razie wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku, 
starać się o złagodzenie skutków wypadku oraz w miarę możliwości zapewnić udzielenie pomocy lekarskiej osobom poszkodowanym, jak również 
zabezpieczyć mienie osób poszkodowanych.

 — Ubezpieczony zobowiązany jest zapobiec, w miarę możliwości, zwiększeniu szkody oraz starać się o zebranie dowodów pozwalających na ustalenie 
okoliczności wypadku oraz rodzaju i rozmiarów szkody.

 — Ubezpieczony zobowiązany jest udzielić osobom poszkodowanym niezbędnych informacji, koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, 
łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia.

 — W razie zderzenia z innym pojazdem mechanicznym Ubezpieczony zobowiązany jest ustalić, w miarę możliwości, nazwę zakładu ubezpieczeń, 
z którym posiadacz pojazdu zawarł umowę ubezpieczenia OC.

 — Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić policję o wypadku z ofiarami w ludziach oraz o wypadku powstałym w okolicznościach nasuwających 
przypuszczenia, że popełniono przestępstwo.

 — Ubezpieczony zobowiązany jest przedstawić na żądanie Ubezpieczyciela posiadane dowody dotyczące wypadku i rozmiaru szkód.



Jak rozwiązać umowę?
 — jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, odstępując od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy 

ubezpieczenia, a gdy jest się przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia;
 — w przypadku gdy Ubezpieczający jest konsumentem, odstępując od umowy w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy 

ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów 
na odległość, tj. na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy; termin uważa się za zachowany, jeżeli 
przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres trwania umowy rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia. Umowę zawiera się na czas określony, nie krótszy niż 15 dni i nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Okres trwania umowy kończy się z chwilą jej rozwiązania.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie i Międzynarodowym Certyfikacie Ubezpieczenia Odpowiedzialności 
Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych - Zielona Karta, nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty i nie 
wcześniej niż z chwilą przekroczenia granicy państwowej Rzeczpospolitej Polskiej.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z chwilą powrotnego przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej lub w dniu, w którym umowa 
uległa rozwiązaniu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń ma miejsce wcześniej.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka może zostać opłacona jednorazowo, w dwóch, w czterech bądź w dwunastu ratach przelewem bankowym. 
Składkę lub jej pierwszą ratę należy opłacić przy składaniu wniosku o ubezpieczenie lub do dnia ważności propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia, 
jeżeli została doręczona Ubezpieczającemu. 
Kolejne raty składki oraz składka lub pierwsza rata za odnowione ubezpieczenie na kolejny rok na podstawie udzielonego przez Ubezpieczającego 
upoważnienia pobierane są z konta Ubezpieczającego w terminach wskazanych w polisie.

 — W razie zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie do Ubezpieczonego zobowiązany on jest nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania 
zgłoszenia roszczenia powiadomić o tym Ubezpieczyciela dostarczając żądane przez niego dokumenty dotyczące okoliczności wypadku i rozmiaru 
szkody.

 — Ubezpieczony nie może bez zgody Ubezpieczyciela podejmować żadnych zobowiązań w stosunku do osób zgłaszających roszczenia ani też składać 
żadnych oświadczeń o przyjęciu odpowiedzialności za wypadek.

 — Jeżeli poszkodowany wystąpi z roszczeniem o odszkodowanie na drogę sądową przeciwko Ubezpieczonemu, obowiązany jest on niezwłocznie 
zawiadomić o tym Ubezpieczyciela.

 — Jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu zostało wszczęte postępowanie w związku z popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia, obowiązany jest on 
niezwłocznie powiadomić o tym Ubezpieczyciela.

 — Ubezpieczony będący właścicielem pojazdu mechanicznego obowiązany jest w ciągu 5 dni roboczych powiadomić Towarzystwo o zbyciu pojazdu.



Ubezpieczenie Pojazdów Autocasco
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo:  
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Produkt: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów – Autocasco

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach, 
w szczególności w: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Pojazdów – Autocasco, zatwierdzonych uchwałą Zarządu AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. nr 10/08/02/2017 
z dnia 08.02.2017 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe, Dział II, Grupa 3 według Załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – 
Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w: 1) pojazdach samochodowych, 2) pojazdach lądowych bez 
własnego napędu.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 ✔ Uszkodzenie, zniszczenie lub utrata pojazdu bądź jego 

wyposażenia dodatkowego lub ponadstandardowego, 
zgłoszonego i przyjętego do ubezpieczenia, wskutek 
następujących zdarzeń:

1) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zdarzenia lub 
zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami, 
przedmiotami lub przeszkodami znajdującymi się poza pojazdem;

2) uszkodzenia przez osoby trzecie (również podczas nieudanej 
próby kradzieży pojazdu), pożaru, wybuchu (także fali 
uderzeniowej);

3) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego;

4) sił przyrody działających nagle (tj. powódź, lawina, osunięcie 
i zapadanie się ziemi, gradobicie, huragan, uderzenie pioruna);

5) zalania lub zatopienia pojazdu;

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

Ryzyka fakultatywne:

utrata pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego bądź 
ponadstandardowego, zgłoszonego i przyjętego do ubezpieczenia, 
wskutek kradzieży;

uszkodzenie, zniszczenie pojazdu przez załadowany i przewożony 
poza kabiną pasażerską ładunek lub bagaż.

Suma ubezpieczenia pojazdu odpowiada wartości pojazdu określonej 
na dzień złożenia wniosku o ubezpieczenie i nie może przekroczyć 
kwoty 300 000 PLN.

Suma ubezpieczenia wyposażenia ponadstandardowego odpowiada 
wartości tego wyposażenia i nie może przekraczać 50% sumy 
ubezpieczenia pojazdu oraz kwocie 50 000 PLN.

 ✘ awarii pojazdu;
 ✘ zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży wyposażenia 

dodatkowego i ponadstandardowego pojazdu 
niewyszczególnionego we wniosku o ubezpieczenie;

 ✘ kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia w sytuacji 
nierozszerzenia ochrony o ryzyko kradzieży.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:
 ! spowodowane umyślnie przez Ubezpieczonego lub osobę 

pozostającą z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie 
domowym;

 ! spowodowane umyślnie przez Ubezpieczonego lub osobę 
pozostającą z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie 
domowym;

 ! spowodowane przez Ubezpieczonego bądź Użytkownika 
pojazdu wskutek rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata 
odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach 
względom słuszności;

 ! spowodowane przez Ubezpieczonego lub Użytkownika 
pojazdu, jeżeli w chwili wypadku sprawca prowadził pojazd 
w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu 
(w rozumieniu przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – dla szkód zaistniałych na 
terenie Polski – oraz w rozumieniu przepisów prawa państwa, 
na terytorium którego zaszło zdarzenie – dla szkód zaistniałych 
poza terytorium Polski) lub środków odurzających, substancji 
psychotropowych oraz środków zastępczych (w rozumieniu 
przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – dla szkód 
zaistniałych na terenie Polski – oraz w rozumieniu przepisów 
prawa państwa, na terytorium którego zaszło zdarzenie – dla 
szkód zaistniałych poza terytorium Polski), a stan ten miał 
wpływ na powstanie szkody.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Zakres AC i KR na terytorium: Polski, Albanii, Andory, Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, 

Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Macedonii, Malty, Monako, Niemiec, Norwegii, 
Portugalii, Rumunii, San Marino, Serbii, Czarnogóry, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Po 
opłaceniu dodatkowej składki rozszerzenie ochrony o ryzyko KR na terytorium: Białorusi, Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Turcji.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
 — Ubezpieczony zobowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał we 

wniosku o ubezpieczenie albo przed zawarciem umowy w innych pismach.
 — W czasie trwania umowy Ubezpieczający zobowiązany jest zawiadomić Ubezpieczyciela o zmianie okoliczności, o których mowa powyżej, 

niezwłocznie po uzyskaniu o nich wiadomości.
 — W przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek Ubezpieczający przed zawarciem umowy jest zobowiązany do przekazania 

Ubezpieczonemu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów – Autocasco na piśmie lub, jeśli Ubezpieczony wyrazi na to zgodę, na innym 
trwałym nośniku.

 — Ubezpieczający zobowiązany jest do terminowej zapłaty składki.



Jak rozwiązać umowę?
 — wypowiadając umowę w przypadku zakończenia umowy leasingu na pojazd będący przedmiotem umowy pod warunkiem zawiadomienia 

Ubezpieczyciela o tym fakcie;
 — składając oświadczenie o niewyrażeniu zgody na przedłużenie umowy na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia;
 — odstępując od umowy w terminie 30 dni, licząc od daty zawarcia umowy, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od 

daty jej zawarcia;
 — odstępując od umowy w terminie 30 dni, licząc od daty rozpoczęcia kolejnego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, na który umowa została 

automatycznie przedłużona;
 — w przypadku gdy Ubezpieczający jest konsumentem, odstępując od umowy w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy 

ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów 
na odległość, tj. na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy; termin uważa się za zachowany, jeżeli 
przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane.

 — Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest poinformować Ubezpieczyciela o utracie kluczy/kart lub pilotów służących do otwarcia lub 
uruchomienia pojazdu, pilotów do alarmu, dokumentów pojazdu, utracie lub zniszczeniu panelu czołowego radia lub radioodtwarzacza nie później 
niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o ich utracie.

 — Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia zbycia pojazdu poinformować o tym fakcie Ubezpieczyciela.
 — W razie zajścia zdarzenia Ubezpieczony zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia, a ponadto:

a) użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów;
b)  nie dokonywać w uszkodzonym pojeździe żadnych zmian oraz nie rozpoczynać naprawy, o ile nie jest to uzasadnione kontynuacją bezpiecznej 

jazdy, bez wcześniejszej akceptacji Ubezpieczyciela lub wcześniejszego przeprowadzenia oględzin pojazdu przez uprawnionego przedstawiciela 
Ubezpieczyciela, chyba że Ubezpieczyciel nie zajął stanowiska w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie;

c)  powiadomić Ubezpieczyciela o powstałym zdarzeniu w następujących terminach: w przypadku powstania zdarzenia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej – nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty wystąpienia zdarzenia (lub daty uzyskania informacji o wystąpieniu 
zdarzenia); w przypadku powstania zdarzenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od 
daty przekroczenia granicy w drodze powrotnej do Polski, jeśli nie było potrzeby skorzystania z pomocy zagranicznego przedstawiciela 
Ubezpieczyciela; nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty wystąpienia zdarzenia lub uzyskania informacji o wystąpieniu zdarzenia 
w przypadku gdy zaistniała potrzeba skorzystania z pomocy zagranicznego przedstawiciela Ubezpieczyciela; w przypadku kradzieży – nie później 
niż w ciągu 2 dni roboczych od daty powzięcia informacji o jej wystąpieniu;

d)  w przypadku kolizji z innym pojazdem zanotować dane dotyczące pojazdu, kierowcy, cechy identyfikacyjne pojazdu, numer polisy oraz nazwę 
i adres zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca szkody posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 
a w przypadku pojazdów posiadających zagraniczne tablice rejestracyjne i nieposiadających ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych ważnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – certyfikat Zielonej Karty lub ubezpieczenie graniczne;

e)  w przypadku szkody spowodowanej przez pieszego spisać jego dane osobowe oraz adresowe;
f)  w przypadku szkody spowodowanej przez zwierzęta spisać dane osobowe oraz adresowe ich właściciela, numer polisy oraz nazwę i adres 

ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia lub innego ubezpieczenia dobrowolnego, chyba że 
uzyskanie powyższych informacji nie jest możliwe;

g)  niezwłocznie, nie później niż w ciągu 12 godzin od uzyskania wiadomości o szkodzie, powiadomić policję o kradzieży ubezpieczonego pojazdu 
lub jego części bądź ubezpieczonego wyposażenia, a także kradzieży kluczy/kart lub pilotów służących do otwarcia lub uruchomienia pojazdu 
lub dokumentów pochodzenia pojazdu; każdej szkodzie nasuwającej przypuszczenie, że powstała w wyniku bądź w związku z popełnieniem 
przestępstwa; wypadku z ofiarami w ludziach;

h)  w przypadku kradzieży pojazdu dostarczyć Ubezpieczycielowi wszystkie posiadane oryginalne dokumenty pochodzenia pojazdu lub wtórniki, 
wystawione przez uprawniony organ administracji państwowej lub samorządowej, oraz wszystkie posiadane komplety kluczy/kart/pilotów 
służące do otwarcia lub uruchomienia pojazdu w liczbie nie mniejszej niż podana we wniosku o ubezpieczenie (chyba że wcześniej zgłoszono 
Ubezpieczycielowi kradzież albo zagubienie kluczyków/kart/pilotów) wraz ze wszystkimi posiadanymi kompletami sprawnych urządzeń 
uruchamiających urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą, chyba że pojazd został utracony na skutek rozboju – w terminie 14 dni od daty 
powiadomienia Ubezpieczyciela o kradzieży; postanowienie o umorzeniu dochodzenia przez prokuraturę – w terminie 14 dni od daty otrzymania 
tego dokumentu;

i)  w przypadku wystąpienia szkody Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest ułatwić Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i rozmiaru 
szkody, a także udzielić wszelkiej pomocy w przeprowadzeniu postępowania regresowego przeciwko sprawcy szkody.

Jeżeli Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek, obowiązki te ciążą na nim od chwili, w której dowiedział się o tym fakcie.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka może zostać opłacona jednorazowo, w dwóch, w czterech bądź dwunastu ratach, przelewem bankowym. 
Składkę lub jej pierwszą ratę należy opłacić przy składaniu wniosku o ubezpieczenie lub do dnia ważności propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia, 
jeżeli została doręczona Ubezpieczającemu.
Kolejne raty składki oraz składka lub pierwsza rata za odnowione ubezpieczenie na kolejny rok, na podstawie udzielonego przez Ubezpieczającego 
upoważnienia, pobierane są z konta Ubezpieczającego w terminach wskazanych w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres trwania umowy rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia. Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy. Okres, na jaki zawarto umowę, ulega 
automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy, chyba że Ubezpieczający lub Ubezpieczyciel złoży oświadczenie o niewyrażeniu zgody na 
przedłużenie umowy lub jeżeli do końca bieżącego okresu ubezpieczenia Ubezpieczający nie opłacił wymaganej składki ubezpieczeniowej w pełnej 
wysokości, lub okres eksploatacji pojazdu przekroczył 20 lat w terminie do 30 dni przed upływem bieżącego okresu ubezpieczenia.
Okres trwania umowy kończy się z chwilą jej rozwiązania.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu określonym w polisie, ale nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu opłacenia składki lub 
pierwszej raty składki, z zastrzeżeniem, że 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 pierwsza rata. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu określonym 
w polisie lub w dniu, w którym umowa uległa rozwiązaniu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń ma miejsce wcześniej.



Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 
Kierowcy i Pasażerów
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo:  
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Produkt: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 
Kierowcy i Pasażerów

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach, 
w szczególności w: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów, zatwierdzonych uchwałą Zarządu AXA 
Ubezpieczenia TUIR S.A. nr 12/08/02/2017 z dnia 08.02.2017 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe, Dział II, Grupa 1 według Załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – 
Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 ✔ Śmierć, trwały uszczerbek na zdrowiu, czasowy uszczerbek 

na zdrowiu kierowcy lub pasażerów pojazdu w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku.

Suma ubezpieczenia określona w polisie: 10 000 zł lub 20 000 zł.

 ✘ Następstw zawału serca, udaru mózgu i innych chorób, nawet 
występujących nagle.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte nieszczęśliwe wypadki:
 ! spowodowane przez Ubezpieczonego, jeżeli w chwili wypadku 

prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu 
alkoholu, a stan ten miał wpływ na zajście nieszczęśliwego 
wypadku;

 ! spowodowane samobójstwem, próbą samobójczą, 
samookaleczeniem lub okaleczeniem na własną prośbę;

 ! powstałe wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju 
umysłowego lub zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego, 
a także ataku konwulsji, epilepsji;

 ! jeżeli Ubezpieczony świadomie podjął jazdę z kierowcą, 
który prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości lub w stanie 
po użyciu alkoholu lub środków odurzających, substancji 
psychotropowych oraz środków zastępczych, o ile powyższe 
okoliczności miały wpływ na powstanie nieszczęśliwego 
wypadku.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terytorium: Rzeczpospolitej Polskiej, Albanii, Andory, Austrii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, 

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 (w części europejskiej), Rumunii, San Marino, Serbii, Czarnogóry, 
Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji (w części europejskiej), Ukrainy, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Obowiązki Ubezpieczającego:

 — podanie do wiadomości Towarzystwa wszystkich znanych sobie okoliczności, o które Towarzystwo zapytywało we wniosku o ubezpieczenie albo 
przed zawarciem umowy w innych pismach, oraz w czasie trwania umowy zawiadomienie Towarzystwa o zmianie tych okoliczności niezwłocznie po 
uzyskaniu o nich wiadomości;

 — w przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek Ubezpieczający przed zawarciem umowy jest zobowiązany do przekazania 
Ubezpieczonemu OWU w formie pisemnej lub, jeśli Ubezpieczony wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku;

 — terminowa zapłata składki.
Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego:

a) w ciągu 7 dni powiadomić Towarzystwo o wypadku;
b) powiadomić policję i pogotowie ratunkowe o wypadku drogowym oraz jego ofiarach;
c) poddać się leczeniu i stosować się do zaleceń mających na celu złagodzenie skutków wypadku;
d)  umożliwić Towarzystwu dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania wypadku, zasadności i wysokości roszczenia oraz 

udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień;
e)  współpracować z Towarzystwem i umożliwić Towarzystwu dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania 

nieszczęśliwego wypadku, zasadności i wysokości roszczenia, a także udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień;
f) przedstawić wniosek o wypłatę świadczenia;
g) podać numer rachunku bankowego wraz z imieniem i nazwiskiem posiadacza rachunku;
h) przedstawić kserokopię dokumentacji potwierdzającej tożsamość Ubezpieczonego;
i) przedstawić kserokopię dokumentacji potwierdzającej zajście nieszczęśliwego wypadku i jego następstwa;
j) przedstawić inne dokumenty uznane przez Towarzystwo za niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia lub wysokości świadczenia.

Jeżeli Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek, obowiązki te ciążą na nim od chwili, w której dowiedział się o tym fakcie.



Jak rozwiązać umowę?
 — wypowiadając umowę w każdym czasie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się z dniem doręczenia 

wypowiedzenia;
 — wypowiadając umowę w przypadku zakończenia umowy leasingu na pojazd będący przedmiotem umowy;
 — składając oświadczenie o niewyrażeniu zgody na przedłużenie umowy na kolejny okres 12 miesięcy;
 — odstępując od umowy w terminie 30 dni, licząc od daty zawarcia umowy, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od 

daty jej zawarcia;
 — odstępując od umowy w terminie 30 dni, licząc od daty rozpoczęcia kolejnego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, na który umowa została 

automatycznie przedłużona;
 — w przypadku gdy Ubezpieczający jest konsumentem, odstępując od umowy w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy 

ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów 
na odległość, tj. na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy; termin uważa się za zachowany, jeżeli 
przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka może zostać opłacona jednorazowo, w dwóch, w czterech bądź w dwunastu ratach przelewem bankowym. 
Składkę lub jej pierwszą ratę należy opłacić przy składaniu wniosku o ubezpieczenie lub do dnia ważności propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia, 
jeżeli została doręczona Ubezpieczającemu.
Kolejne raty składki oraz składka lub jej pierwsza rata za odnowione ubezpieczenie na kolejny rok, na podstawie udzielonego przez Ubezpieczającego 
upoważnienia, pobierane są z konta Ubezpieczającego w terminach wskazanych w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres trwania umowy rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia. Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy. Okres, na jaki zawarto umowę, ulega 
automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy, chyba że Ubezpieczający lub Ubezpieczyciel złoży oświadczenie o niewyrażeniu zgody na 
przedłużenie umowy lub jeżeli do końca bieżącego okresu ubezpieczenia Ubezpieczający nie opłacił wymaganej składki ubezpieczeniowej w pełnej 
wysokości, lub okres eksploatacji pojazdu przekroczył 20 lat w terminie do 30 dni przed upływem bieżącego okresu ubezpieczenia.
Okres trwania umowy kończy się z chwilą jej rozwiązania.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu określonym w polisie, ale nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu opłacenia składki lub 
pierwszej raty składki, z zastrzeżeniem, że 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 pierwsza rata. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu określonym 
w polisie lub w dniu, w którym umowa uległa rozwiązaniu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń ma miejsce wcześniej.



Ubezpieczenie Assistance
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo:  
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Produkt: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Natychmiastowej Pomocy Assistance

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach, 
w szczególności w: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Natychmiastowej Pomocy Assistance, zatwierdzonych uchwałą Zarządu AXA Ubezpieczenia TUIR S.A.  
nr 5/08/02/2017 z dnia 08.02.2017 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe, Dział II, Grupa 18 według Załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – 
Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ochrona jest dostępna w czterech wariantach: MINIMUM, STANDARD, 
EUROPA, SUPER. Przedmiotem ubezpieczenia jest zorganizowanie lub 
zorganizowanie i pokrycie kosztów świadczenia usług wynikających 
z wybranego wariantu ubezpieczenia na wypadek:

 ✔ Awarii,

 ✔ wypadku drogowego,

 ✔ kradzieży części składowych pojazdu,

 ✔ przebicia opony w pojeździe,

 ✔ rozładowania akumulatora pojazdu,

 ✔ zatankowania pojazdu niewłaściwym paliwem,

 ✔ utraty lub zniszczenia kluczy do otwarcia i uruchomienia pojazdu.

Wariant MINIMUM: usprawnienie pojazdu (limit 400 zł); holowanie 
(limit 400 zł). Pomoc udzielana w razie wypadku.

Wariant STANDARD: usprawnienie pojazdu (limit 400 zł); holowanie 
(limit 400 zł); transport opon (limit 200 zł); pomoc w uruchomieniu 
pojazdu (400 zł); pomoc na wypadek utraty lub zniszczenia kluczy 
(limit 400 zł); transport kierowcy i pasażerów do punktu obsługi 
(limit 500 zł); opieka nad dziećmi (limit 450 zł/do 3 dni); opieka nad 
zwierzętami (limit 300 zł/do 3 dni); złomowanie pojazdu (limit 600 
zł); pakiet informacyjny. Pomoc udzielana w razie wypadku, awarii, 
kradzieży.

Wariant EUROPA: usprawnienie pojazdu (limit 400 zł RP/ 800 zł EU); 
holowanie (limit 400 zł RP/ 800 zł EU), pomoc w uruchomieniu pojazdu 
(400 zł RP/800 zł EU); transport opon (limit 200 zł RP/400 zł EU); pomoc 
na wypadek utraty lub zniszczenia kluczy (limit 400 zł RP/800 zł EU), 
transport kierowcy i pasażerów do punktu obsługi (limit 500 zł RP/1000 
zł EU); opieka nad dziećmi (limit 450 zł RP/900 zł EU – do 3 dni); opieka 
nad zwierzętami (limit 300 zł RP/600 zł EU – do 3 dni); złomowanie 
pojazdu (limit 600 zł RP i EU); pakiet informacyjny. Pomoc udzielana 
w razie wypadku, awarii, kradzieży.

Wariant SUPER: usprawnienie pojazdu (limit 400 zł RP/800 zł EU); 
holowanie (limit 400 zł RP/800 zł EU), pomoc w uruchomieniu pojazdu 
(400 zł RP/800 zł EU); transport opon (limit 200 zł RP/400 zł EU); pomoc 
na wypadek utraty lub zniszczenia kluczy (limit 400 zł RP/800 zł EU); 
transport kierowcy i pasażerów do punktu obsługi (limit 500 zł RP/1000 
zł EU); opieka nad dziećmi (limit 450 zł RP/900 zł EU – do 3 dni); opieka 
nad zwierzętami (limit 300 zł RP/600 zł EU – do 3 dni); złomowanie 
pojazdu (limit 600 zł RP i EU); samochód zastępczy (limit 3 dni); 
zakwaterowanie w hotelu (limit 3 dni); transport kierowcy i pasażerów 
pod adres zamieszkania lub do miejsca docelowego podróży (bez 
limitów); sprowadzenie pojazdu po naprawie (limit 1000 zł RP/2000 
zł EU); kierowca zastępczy (limit 500 zł RP/1000 zł EU); parkowanie 
pojazdu (limit 200 zł RP i EU); dostawa części zamiennych na terenie 
EU (1000 zł); transport medyczny (limit 500 zł RP/2000 zł EU); pomoc 
prawna (limit 1000 zł EU); tłumaczenie telefoniczne (bez limitu EU); 
zorganizowanie tłumacza (bez limitu EU); pomoc administracyjna (bez 
limitu). Pomoc udzielana w razie wypadku, awarii, kradzieży.

 ✘ pokrycia kosztów paliwa;
 ✘ pokrycia kosztów ubezpieczenia pojazdu zastępczego;
 ✘ pokrycia kaucji za wynajem pojazdu zastępczego;
 ✘ pokrycia opłaty za podstawienie i odbiór pojazdu zastępczego 

od Ubezpieczonego;
 ✘ pokrycia kosztów zakupu części zamiennych;
 ✘ uszkodzenia, zniszczenia lub kradzież bagażu, rzeczy osobistych 

i przedmiotów pozostawionych w pojeździe podczas holowania.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, jeżeli:
 ! zdarzenie spowodowane jest umyślnie przez Ubezpieczonego 

albo osobę, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie 
domowym;

 ! zdarzenie zostało spowodowane przez Ubezpieczonego, 
który w chwili wypadku drogowego prowadził pojazd 
w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu 
(w rozumieniu przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – dla szkód zaistniałych na 
terenie RP – lub w rozumieniu przepisów prawa państwa, na 
terytorium którego zaszło zdarzenie – dla szkód zaistniałych 
poza terytorium RP) lub środków odurzających, substancji 
psychotropowych bądź środków zastępczych (w rozumieniu 
przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – dla szkód 
zaistniałych na terenie RP – lub w rozumieniu przepisów prawa 
państwa, na terytorium którego zaszło zdarzenie – dla szkód 
zaistniałych poza terytorium RP), a stan ten miał wpływ na 
powstanie wypadku drogowego;

 ! awaria wyniknęła z powtarzających się przyczyn, które 
nie zostały usunięte po udzieleniu świadczenia przez 
Ubezpieczyciela.



Jak rozwiązać umowę?
 — wypowiadając umowę w przypadku zakończenia umowy leasingu na pojazd będący przedmiotem umowy, pod warunkiem zawiadomienia 

Ubezpieczyciela o tym fakcie;
 — składając oświadczenie o niewyrażeniu zgody na przedłużenie umowy na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia;
 — odstępując od umowy w terminie 30 dni, licząc od daty zawarcia umowy, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od 

daty jej zawarcia;
 — odstępując od umowy w terminie 30 dni, licząc od daty rozpoczęcia kolejnego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, na który umowa została 

automatycznie przedłużona;
 — w przypadku gdy Ubezpieczający jest konsumentem, odstępując od umowy w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy 

ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów 
na odległość, tj. na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy; termin uważa się za zachowany, jeżeli 
przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka może zostać opłacona jednorazowo, w dwóch, w czterech bądź w dwunastu ratach, przelewem bankowym.
Składkę lub jej pierwszą ratę należy opłacić przy składaniu wniosku o ubezpieczenie lub do dnia ważności propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia, 
jeżeli została doręczona Ubezpieczającemu.
Kolejne raty składki oraz składka lub pierwsza rata za odnowione ubezpieczenie na kolejny rok, na podstawie udzielonego przez Ubezpieczającego 
upoważnienia, pobierane są z konta Ubezpieczającego w terminach wskazanych w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres trwania umowy rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia. Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy.
Okres, na jaki zawarto umowę, ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy, chyba że Ubezpieczający lub Ubezpieczyciel złoży 
oświadczenie o niewyrażeniu zgody na przedłużenie umowy lub jeżeli do końca bieżącego okresu ubezpieczenia Ubezpieczający nie opłacił wymaganej 
składki ubezpieczeniowej w pełnej wysokości lub w wariantach STANDARD, EUROPA i SUPER, jeżeli okres eksploatacji pojazdu przekroczył 15 lat 
w terminie do 30 dni przed upływem bieżącego okresu ubezpieczenia.
Okres trwania umowy kończy się z chwilą jej rozwiązania.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu określonym w polisie, ale nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu opłacenia składki lub 
pierwszej raty składki, z zastrzeżeniem, że 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 pierwsza rata. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu określonym 
w polisie lub w dniu, w którym umowa uległa rozwiązaniu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń miało miejsce wcześniej.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Wariant MINIMUM i STANDARD – na terytorium Polski.
 ✔ Wariant EUROPA i SUPER – na terytorium Europy i Rosji (zarówno jej europejska, jak i azjatycka część).

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
 — Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał we 

wniosku o ubezpieczenie albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeśli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek 
ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane.

 — W czasie trwania umowy Ubezpieczający zobowiązany jest zawiadomić Ubezpieczyciela o zmianie okoliczności, o których mowa powyżej, 
niezwłocznie po uzyskaniu o nich wiadomości.

 — W przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek Ubezpieczający przed zawarciem umowy jest zobowiązany do przekazania 
Ubezpieczonemu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Natychmiastowej Pomocy Assistance na piśmie lub, jeśli Ubezpieczony wyrazi na to zgodę, na 
innym trwałym nośniku.

 — Ubezpieczający jest zobowiązany do terminowej zapłaty składki.
 — Ubezpieczający jest zobowiązany najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu przez dotychczasowego właściciela 

pojazdu na nabywcę poinformować o tym fakcie Ubezpieczyciela.
 — Ubezpieczony po zaistnieniu wypadku lub uzyskaniu o nim wiadomości, przed podjęciem jakichkolwiek działań zobowiązany jest zawiadomić o tym 

fakcie telefonicznie Centrum Pomocy.
 — Ubezpieczony zobowiązany jest podjąć aktywną współpracę z Centrum Pomocy w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania zdarzenia 

i ustalenia jego rozmiaru oraz udzielić wyjaśnień dotyczących zdarzenia, niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela i zakresu 
świadczeń.

 — Ubezpieczony zobowiązany jest okazać pilotowi dowód rejestracyjny pojazdu.
 — Ubezpieczony zobowiązany jest nie powierzać wykonania usług, do których spełnienia zobowiązany jest Ubezpieczyciel, innym podmiotom, 

chyba że Centrum Pomocy nie przystąpi do spełniania świadczenia w ciągu 2 (dwóch) godzin od zawiadomienia o zdarzeniu lub wyrazi zgodę na 
wykonanie usług przez inną osobę.

Jeżeli Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek, obowiązki te ciążą na nim od chwili, w której dowiedział się o tym fakcie.



Ubezpieczenie Assistance – Samochód Zastępczy
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo:  
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Produkt: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Natychmiastowej Pomocy Assistance – 
Samochód Zastępczy

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach, 
w szczególności w: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Natychmiastowej Pomocy Assistance – Samochód Zastępczy, zatwierdzonych uchwałą Zarządu AXA 
Ubezpieczenia TUiR S.A. nr 15/08/02/2017 z dnia 08.02.2017 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe, Dział II, Grupa 18: Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas 
nieobecności w miejscu zamieszkania.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 ✔ Ochrona jest dostępna w dwóch wariantach: Samochód 

Zastępczy, Samochód Zastępczy 14. Przedmiotem ubezpieczenia 
jest zorganizowanie lub zorganizowanie i pokrycie kosztów 
świadczenia usług wynikających z wybranego wariantu 
ubezpieczenia, jeżeli pojazd został unieruchomiony w następstwie 
wypadku drogowego.

Wariant Samochód Zastępczy: usprawnienie pojazdu na miejscu 
zdarzenia (limit 400 zł); holowanie pojazdu (limit 400 zł); organizacja 
wynajmu samochodu zastępczego i pokrycie kosztów wynajmu 
samochodu zastępczego na okres naprawy maksymalnie na 7 dni; 
usługi informacyjne.
Wariant Samochód Zastępczy 14: usprawnienie pojazdu na miejscu 
zdarzenia (limit 400 zł); holowanie pojazdu (limit 400 zł); organizacja 
wynajmu samochodu zastępczego i pokrycie kosztów wynajmu 
samochodu zastępczego na okres naprawy maksymalnie na 14 dni.

 ✘ awarii pojazdu;
 ✘ pokrycia kosztów paliwa;
 ✘ kosztów ubezpieczenia pojazdu zastępczego;
 ✘ pokrycia kaucji za wynajem samochodu zastępczego;
 ✘ pokrycia opłaty za podstawienie i odbiór pojazdu od 

Ubezpieczonego;
 ✘ uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży bagażu, rzeczy 

osobistych i przedmiotów pozostawionych w pojeździe podczas 
holowania.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: 
 ! wypadki drogowe spowodowane umyślnie przez 

Ubezpieczonego lub osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we 
wspólnym gospodarstwie domowym;

 ! wypadki drogowe powstałe podczas prowadzenia pojazdu 
przez Ubezpieczonego, jeżeli w chwili wypadku Ubezpieczony 
prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu 
alkoholu (w rozumieniu przepisów ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) lub 
środków odurzających, substancji psychotropowych oraz 
środków zastępczych (w rozumieniu przepisów ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii), a stan ten miał wpływ na 
zajście wypadku drogowego.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia powstałe w wyniku wypadku drogowego mającego miejsce na terenie Polski.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
 — Ubezpieczony zobowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał we 

wniosku o ubezpieczenie albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek 
ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane.

 — W czasie trwania umowy Ubezpieczający zobowiązany jest zawiadomić Ubezpieczyciela o zmianie okoliczności, o których mowa powyżej, 
niezwłocznie po uzyskaniu o nich wiadomości.

 — Ubezpieczający zobowiązany jest do terminowej zapłaty składki.
 — Ubezpieczający zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia zbycia pojazdu poinformować o tym fakcie Ubezpieczyciela.
 — Po zaistnieniu wypadku drogowego lub uzyskaniu o nim wiadomości Ubezpieczony zobowiązany jest, przed podjęciem jakichkolwiek działań, 

zawiadomić telefonicznie Centrum Pomocy, a ponadto podjąć aktywną współpracę z Centrum Pomocy w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności 
wypadku drogowego oraz udzielić wyjaśnień dotyczących wypadku drogowego, niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela 
i zakresu świadczeń.

 — Okazać Pilotowi dowód rejestracyjny pojazdu.
 — Nie powierzać wykonania usług, do których spełnienia zobowiązany jest Ubezpieczyciel, innym osobom, chyba że Centrum Pomocy nie przystąpi 

do spełniania świadczenia w okresie 2 (dwóch) godzin od zawiadomienia o wypadku drogowym lub wyrazi zgodę na wykonanie usług przez inną 
osobę.

Jeżeli Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu Umowy na jego rachunek, obowiązki te ciążą na nim od chwili, w której dowiedział się o tym fakcie.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka może zostać opłacona jednorazowo, w dwóch, w czterech bądź w dwunastu ratach przelewem bankowym. 
Składkę lub jej pierwszą ratę należy opłacić przy składaniu wniosku o ubezpieczenie lub do dnia ważności propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia, 
jeżeli została doręczona Ubezpieczającemu. 



Jak rozwiązać umowę?
 — wypowiadając umowę w przypadku zakończenia umowy leasingu na pojazd będący przedmiotem umowy pod warunkiem zawiadomienia 

Ubezpieczyciela o tym fakcie;
 — składając oświadczenie o niewyrażeniu zgody na przedłużenie umowy na kolejny 12-miesięczny okres ochrony, odstępując od umowy w terminie 30 

dni, licząc od daty zawarcia Umowy, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od daty jej zawarcia;
 — odstępując od umowy w terminie 30 dni, licząc od daty rozpoczęcia kolejnego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, na który umowa została 

automatycznie przedłużona;
 — w przypadku gdy Ubezpieczający jest konsumentem, odstępując od umowy w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy 

ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów 
na odległość, tj. na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy; termin uważa się za zachowany, jeżeli 
przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres trwania umowy rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia. Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy. Okres, na jaki zawarto umowę, ulega 
automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy, chyba że Ubezpieczający lub Ubezpieczyciel złoży oświadczenie o niewyrażeniu zgody na 
przedłużenie umowy lub jeżeli do końca bieżącego okresu ubezpieczenia Ubezpieczający nie opłacił wymaganej składki ubezpieczeniowej w pełnej 
wysokości. Okres trwania umowy kończy się z chwilą jej rozwiązania. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu określonym w polisie, ale nie 
wcześniej niż od dnia następnego po dniu opłacenia składki lub pierwszej raty składki, z zastrzeżeniem, że 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 pierwsza 
rata. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu określonym w polisie lub w dniu, w którym umowa uległa rozwiązaniu, w zależności od tego, które 
z tych zdarzeń ma miejsce wcześniej.

Kolejne raty składki oraz składka lub pierwsza rata za odnowione ubezpieczenie na kolejny rok na podstawie udzielonego przez Ubezpieczającego 
upoważnienia pobierane są z konta Ubezpieczającego w terminach wskazanych w polisie.



Ubezpieczenie Opon
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo:  
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Produkt: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Opon

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach, 
w szczególności w: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Opon, zatwierdzonych uchwałą Zarządu AXA Ubezpieczenia TUIR S.A. nr 7/08/02/2017 z dnia 08.02.2017 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe, Dział II, Grupa 18 według Załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – 
Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 ✔ Uszkodzenie, niezależne od woli Ubezpieczonego, ogumienia 

kół ubezpieczonego pojazdu w okresie udzielanej ochrony 
ubezpieczeniowej.

Suma ubezpieczenia – 2000 zł brutto (na wszystkie zdarzenia 
w każdym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia).

 ✘ Zwrotu kosztów zakupu koła, opony, zestawu naprawczego 
koła, a także prostowania, naprawy, jak również wymiany felg.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
 ! Centrum Pomocy nie zorganizuje i nie pokryje kosztów 

świadczeń usług na drogach nieutwardzonych oraz tam, gdzie 
wjazd jest niedozwolony przez obowiązujące przepisy prawa 
lub niemożliwy z przyczyn niezależnych od Centrum Pomocy.

 ! Świadczenie pomocy nie zostanie zrealizowane w przypadku, 
gdy w pojeździe brak jest przewidzianego przez producenta 
pojazdu koła zapasowego lub zestawu naprawczego koła lub są 
one niesprawne, chyba że uszkodzeniu uległa opona typu run flat.

 ! Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli w chwili 
zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową opona 
posiadała bieżnik o grubości mniejszej niż 1,6 mm.

 ! Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zdarzenia 
spowodowane umyślnie przez Ubezpieczonego lub osobę, 
z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie 
domowym.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Obowiązki Ubezpieczającego:

 — podanie do wiadomości Towarzystwa wszystkich znanych sobie okoliczności, o które Towarzystwo zapytywało we wniosku o ubezpieczenie albo 
przed zawarciem umowy w innych pismach, oraz w czasie trwania umowy zawiadomienie Towarzystwa o zmianie tych okoliczności niezwłocznie po 
uzyskaniu o nich wiadomości;

 — w przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek Ubezpieczający przed zawarciem umowy jest zobowiązany do przekazania 
Ubezpieczonemu OWU w formie pisemnej lub, jeśli Ubezpieczony wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku;

 — terminowa zapłata składki.
Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego:

 — w razie zajścia zdarzenia Ubezpieczony zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia oraz użyć dostępnych mu środków w celu 
ratowania przedmiotu ubezpieczenia i zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów;

 — po zaistnieniu zdarzenia lub uzyskaniu o nim wiadomości, przed podjęciem jakichkolwiek działań zawiadomić telefonicznie Centrum Pomocy, 
kontaktując się z numerem wskazanym w polisie;

 — współpracować z Centrum Pomocy w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania zdarzenia oraz udzielić wyjaśnień dotyczących zdarzenia, 
niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela i zakresu świadczeń;

 — nie powierzać innym osobom wykonania usług, do których spełnienia zobowiązany jest Ubezpieczyciel.
Jeżeli Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek, obowiązki te ciążą na nim od chwili, w której dowiedział się o tym fakcie.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka może zostać opłacona jednorazowo, w dwóch, w czterech bądź w dwunastu ratach. Sposób płatności składki: przelewem. 
Składkę lub pierwszą ratę należy opłacić przy składaniu wniosku o ubezpieczenie lub do dnia ważności propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia, jeżeli 
została doręczona Ubezpieczającemu. 
Kolejne raty składki oraz składka lub pierwsza rata za odnowione ubezpieczenie na kolejny rok, na podstawie udzielonego przez Ubezpieczającego 
upoważnienia, pobierane są z konta Ubezpieczającego w terminach wskazanych w polisie.



Jak rozwiązać umowę?
 — wypowiadając umowę w przypadku zakończenia umowy leasingu na pojazd będący przedmiotem umowy;
 — składając oświadczenie o niewyrażeniu zgody na przedłużenie umowy na okres kolejnych 12 miesięcy;
 — wypowiadając umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zgłoszenia przez drugą stronę żądania zmiany wysokości składki z uwagi na 

ujawnienie okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 14 dni 
od zgłoszenia tego żądania;

 — odstępując od umowy w terminie 30 dni, licząc od daty zawarcia umowy, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od 
daty jej zawarcia;

 — odstępując od umowy w terminie 30 dni, licząc od daty rozpoczęcia kolejnego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, na który umowa została 
automatycznie przedłużona;

 — w przypadku gdy Ubezpieczający jest konsumentem, odstępując od umowy w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy 
ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów 
na odległość, tj. na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy; termin uważa się za zachowany, jeżeli 
przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres trwania umowy rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia. Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy. Okres, na jaki zawarto umowę, ulega 
automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy, chyba że Ubezpieczający lub Ubezpieczyciel złoży oświadczenie o niewyrażeniu zgody na 
przedłużenie umowy lub jeżeli do końca bieżącego okresu ubezpieczenia Ubezpieczający nie opłacił wymaganej składki ubezpieczeniowej w pełnej 
wysokości, lub okres eksploatacji pojazdu przekroczył 15 lat w terminie do 30 dni przed upływem bieżącego okresu ubezpieczenia.
Okres trwania umowy kończy się z chwilą jej rozwiązania.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu określonym w polisie, ale nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu opłacenia składki lub 
pierwszej raty składki, z zastrzeżeniem, że 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 pierwsza rata. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu określonym 
w polisie lub w dniu, w którym umowa uległa rozwiązaniu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń ma miejsce wcześniej.



Ubezpieczenie Szyb
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo:  
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Produkt: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach, 
w szczególności w: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Szyb, zatwierdzonych uchwałą Zarządu AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. nr 8/08/02/2017 z dnia 08.02.2017 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe, Dział II, Grupa 3 według Załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – 
Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w: 1) pojazdach samochodowych, 2) pojazdach lądowych bez 
własnego napędu.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 ✔ Uszkodzenie szyby czołowej, tylnej oraz szyb bocznych pojazdu 

w okresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.
Suma ubezpieczenia – 3000 PLN brutto na wszystkie zdarzenia 
w każdym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia; na pokrycie 
kosztów parkingu obwiązuje limit – jedno świadczenie w każdym 
12-miesięcznym okresie ubezpieczenia do 400 zł brutto.

 ✘ uszkodzenia lub zniszczenia lusterek lub dachu 
panoramicznego;

 ✘ szkód zaistniałych poza granicami Polski.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte wypadki, w wyniku których 
doszło do uszkodzeń szyby pojazdu:
 ! wskutek wad fabrycznych szyb lub wady wykonania pojazdu 

bądź jego wadliwej naprawy;
 ! polegających na uszkodzeniu lub zniszczeniu nalepki kontrolnej 

lub winiet;
 ! powstałych w elementach niestanowiących integralnego 

elementu konstrukcyjnego szyby, a związanych z szybą, np. 
uszczelkach, listwach, foliach antywłamaniowych, foliach 
przyciemniających, w ogrzewaniu szyb, instalacji alarmowej;

 ! innej niż szyba czołowa, tylna, boczna;
 ! spowodowanych przez osobę nieposiadającą uprawnień do 

kierowania pojazdem, o ile brak uprawnień do kierowania 
pojazdem miał wpływ na powstanie wypadku;

 ! spowodowanych umyślnie przez Ubezpieczonego albo osobę, 
z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie 
domowym;

 ! powstałych wskutek użytkowania pojazdu niezgodnie z jego 
przeznaczeniem, a także zaistniałych wskutek niewłaściwego 
załadowania i przewożenia ładunku (bagażu) w rozumieniu art. 
61 ustawy Prawo o ruchu drogowym;

 ! powstałych w szybach uszkodzonych i nienaprawionych przed 
zawarciem umowy; powstałych wskutek konserwacji lub 
naprawy pojazdu niezwiązanych z naprawą bądź wymianą 
szyby.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Obowiązki Ubezpieczającego:

 — podanie do wiadomości Towarzystwa wszystkich znanych sobie okoliczności, o które Towarzystwo zapytywało we wniosku o ubezpieczenie albo 
przed zawarciem umowy w innych pismach, oraz w czasie trwania umowy zawiadomienie Towarzystwa o zmianie tych okoliczności niezwłocznie po 
uzyskaniu o nich wiadomości;

 — w przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek Ubezpieczający przed zawarciem umowy jest zobowiązany do przekazania 
Ubezpieczonemu OWU w formie pisemnej lub, jeśli Ubezpieczony wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku;

 — terminowa zapłata składki.
Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego:

 — w razie wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo w miejscu wypadku oraz użyć dostępnych mu środków w celu 
ratowania przedmiotu ubezpieczenia i zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów;

 — po zaistnieniu wypadku lub uzyskaniu o nim wiadomości, przed podjęciem jakichkolwiek działań, zawiadomić telefonicznie Centrum Pomocy, 
kontaktując się z numerem wskazanym w polisie;

 — współpracować z Centrum Pomocy w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania wypadku oraz udzielić wyjaśnień dotyczących wypadku, 
niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela i zakresu świadczeń, w tym udostępnić auto do oględzin;

 — w przypadku skorzystania z usług holowania i parkingu – okazać pilotowi dowód rejestracyjny pojazdu;



Jak rozwiązać umowę?
 — wypowiadając umowę w przypadku zakończenia umowy leasingu na pojazd będący przedmiotem umowy;
 — składając oświadczenie o niewyrażeniu zgody na przedłużenie umowy na okres kolejnych 12 miesięcy;
 — wypowiadając umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zgłoszenia przez drugą stronę żądania zmiany wysokości składki z uwagi na 

ujawnienie okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową – w terminie 14 
dni od zgłoszenia tego żądania;

 — odstępując od umowy w terminie 30 dni, licząc od daty zawarcia Umowy, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od 
daty jej zawarcia;

 — odstępując od umowy w terminie 30 dni, licząc od daty rozpoczęcia kolejnego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, na który umowa została 
automatycznie przedłużona;

 — w przypadku gdy Ubezpieczający jest konsumentem, odstępując od umowy w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy 
ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów 
na odległość, tj. na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy; termin uważa się za zachowany, jeżeli 
przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres trwania umowy rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia. Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy. Czas, na jaki zawarto umowę, ulega 
automatycznemu przedłużeniu na okres kolejnych 12 miesięcy, chyba że Ubezpieczający lub Ubezpieczyciel złoży oświadczenie o niewyrażeniu zgody 
na przedłużenie umowy lub jeżeli do końca bieżącego okresu ubezpieczenia Ubezpieczający nie opłacił wymaganej składki ubezpieczeniowej w pełnej 
wysokości, lub okres eksploatacji pojazdu przekroczył 15 lat w terminie do 30 dni przed upływem bieżącego okresu ubezpieczenia.
Okres trwania umowy kończy się z chwilą jej rozwiązania.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu określonym w polisie, ale nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu opłacenia składki lub 
pierwszej raty składki, z zastrzeżeniem, że 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 pierwsza rata. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu określonym 
w polisie lub w dniu, w którym umowa uległa rozwiązaniu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń ma miejsce wcześniej.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka może zostać opłacona jednorazowo, w dwóch, w czterech bądź dwunastu ratach, przelewem bankowym.  
Składkę lub jej pierwszą ratę należy opłacić przy składaniu wniosku o ubezpieczenie lub do dnia ważności propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia 
jeżeli została doręczona Ubezpieczającemu.  
Kolejne raty składki oraz składka lub pierwsza rata za odnowione ubezpieczenie na kolejny rok na podstawie udzielonego przez Ubezpieczającego 
upoważnienia pobierane są z konta Ubezpieczającego w terminach wskazanych w polisie.

 — nie podejmować naprawy lub wymiany szyby w pojeździe we własnym zakresie, bez wcześniejszego uzyskania zgody Centrum Pomocy;
 — pokryć koszty naprawy lub wymiany szyby uzgodnione z warsztatem wskazanym przez Ubezpieczyciela, wykraczające poza wysokość sumy 

ubezpieczenia;
 — w razie zdarzenia spowodowanego przez zwierzęta domowe lub hodowlane należy, o ile to możliwe, ustalić dane ich właściciela oraz zakładu 

ubezpieczeń, w którym właściciel był ubezpieczony w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania tych zwierząt.
Jeżeli Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu Umowy na jego rachunek, obowiązki te ciążą na nim od chwili, w której dowiedział się o tym fakcie.



Ubezpieczenie Ochrony Prawnej
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo:  
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Produkt: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej Posiadacza Pojazdu

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach, 
w szczególności w: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Ochrony Prawnej Posiadacza Pojazdu, zatwierdzonych uchwałą Zarządu nr 13/08/02/2017 z dnia 
08.02.2017 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe, Dział II, Grupa 17 według Załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – 
Ubezpieczenia ochrony prawnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 ✔ Ponoszenie następujących kosztów związanych z ochroną 

prawną interesów Ubezpieczonego, jeżeli zdarzenie powodujące 
konieczność ochrony prawnej ma związek z użytkowaniem lub 
posiadaniem pojazdu i nastąpiło w okresie ubezpieczenia:

1)  kosztów procesu przed sądem powszechnym (wynagrodzenie 
adwokata lub radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego 
lub obrony do wysokości stawki minimalnej, ustalonej 
zgodnie z odpowiednimi przepisami regulującymi wysokość 
wynagrodzenia za czynności adwokata lub radcy prawnego, 
koszty sądowe, koszty zasądzone od Ubezpieczonego na rzecz 
strony przeciwnej);

2)  wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego z tytułu 
reprezentacji przed: organami administracji publicznej 
w wysokości faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej jednak 
niż do kwoty 6% sumy ubezpieczenia za każdą instancję; sądami 
administracyjnymi do wysokości stawki minimalnej ustalonej 
zgodnie z odpowiednimi przepisami regulującymi wysokość 
wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego;

3)  kosztów postępowania egzekucyjnego w wysokości faktycznie 
poniesionych, jednak nie wyższych niż łącznie 20% sumy 
ubezpieczenia.

W odniesieniu do postępowań karnych ochrona ubezpieczeniowa 
dotyczy wyłącznie czynów popełnionych nieumyślnie.

Suma ubezpieczenia – 10 000 zł.

 ✘ Kosztów ochrony prawnej wynikających ze zdarzeń zaistniałych 
przed zawarciem umowy lub pozostających w związku 
przyczynowym ze zdarzeniem szkodowym, które zaistniało 
przed zawarciem umowy.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:
 ! koszty dotyczące zdarzeń szkodowych, w czasie których 

Ubezpieczony prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości lub 
w stanie po użyciu alkoholu (w rozumieniu przepisów Ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) 
lub środków odurzających, substancji psychotropowych 
oraz środków zastępczych (w rozumieniu przepisów Ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii), a stan ten miał wpływ na 
powstanie zdarzenia szkodowego;

 ! koszty roszczeń wysuwanych przez osoby bliskie w stosunku do 
Ubezpieczonego.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie Polski.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
 — Ubezpieczony zobowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał we 

wniosku o ubezpieczenie albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek 
ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane.

 — W czasie trwania umowy Ubezpieczający zobowiązany jest zawiadomić Ubezpieczyciela o zmianie okoliczności, o których mowa powyżej, 
niezwłocznie po uzyskaniu o nich wiadomości.

 — Ubezpieczający zobowiązany jest do terminowej zapłaty składki.
 — Ubezpieczający zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu poinformować o tym fakcie Ubezpieczyciela.
 — Ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć do Ubezpieczyciela żądane przez niego dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o pokrycie 

kosztów ochrony prawnej.
 — W przypadku gdy Ubezpieczyciel wypłacił koszty niezbędnej ochrony prawnej, Ubezpieczony zobowiązany jest do poinformowania Ubezpieczyciela 

o sposobie zakończenia sprawy i przekazania kopii wyroku sądowego, ugody lub innego dokumentu potwierdzającego zakończenie sprawy 
w terminie 7 dni od otrzymania tego dokumentu.

 — W przypadku gdy Ubezpieczyciel wypłacił koszty niezbędnej ochrony prawnej, a na mocy prawomocnego wyroku sądowego, ugody lub 
innego dokumentu potwierdzającego zakończenie sprawy Ubezpieczony uzyskał od strony przeciwnej zwrot tych kosztów w całości lub części, 
zobowiązany jest on do zwrotu Ubezpieczycielowi odzyskanych kwot bez wezwania w ciągu 7 dni od uzyskania zwrotu od strony przeciwnej.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka może zostać opłacona jednorazowo, w dwóch, w czterech bądź w dwunastu ratach przelewem bankowym. 
Składkę lub jej pierwszą ratę należy opłacić przy składaniu wniosku o ubezpieczenie lub do dnia ważności propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia, 
jeżeli została doręczona Ubezpieczającemu.
Kolejne raty składki oraz składka lub pierwsza rata za odnowione ubezpieczenie na kolejny rok, na podstawie udzielonego przez Ubezpieczającego 
upoważnienia, pobierane są z konta Ubezpieczającego w terminach wskazanych w polisie.



Jak rozwiązać umowę?
 — wypowiadając umowę w przypadku zakończenia umowy leasingu na pojazd będący przedmiotem umowy pod warunkiem zawiadomienia 

Ubezpieczyciela o tym fakcie;
 — składając oświadczenie o niewyrażeniu zgody na przedłużenie umowy na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia;
 — odstępując od umowy w terminie 30 dni, licząc od daty zawarcia umowy, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od 

daty jej zawarcia;
 — odstępując od umowy w terminie 30 dni, licząc od daty rozpoczęcia kolejnego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, na który umowa została 

automatycznie przedłużona;
 — w przypadku gdy Ubezpieczający jest konsumentem, odstępując od umowy w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy 

ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów 
na odległość, tj. na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy; termin uważa się za zachowany, jeżeli 
przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres trwania umowy rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia. Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy. Okres, na jaki zawarto umowę, ulega 
automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy, chyba że Ubezpieczający lub Ubezpieczyciel złoży oświadczenie o niewyrażeniu zgody na 
przedłużenie umowy lub jeżeli do końca bieżącego okresu ubezpieczenia Ubezpieczający nie opłacił wymaganej składki ubezpieczeniowej w pełnej 
wysokości, lub okres eksploatacji pojazdu przekroczył 20 lat w terminie do 30 dni przed upływem bieżącego okresu ubezpieczenia.
Okres trwania umowy kończy się z chwilą jej rozwiązania.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu określonym w polisie, ale nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu opłacenia składki lub 
pierwszej raty składki, z zastrzeżeniem, że 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 pierwsza rata. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu określonym 
w polisie lub w dniu, w którym umowa uległa rozwiązaniu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń ma miejsce wcześniej.



Ubezpieczenie Pobytu w szpitalu w wyniku 
Nieszczęśliwego wypadku
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo:  
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Produkt: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pobytu w Szpitalu w wyniku 
Nieszczęśliwego wypadku Posiadacza Pojazdu

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach, 
w szczególności w: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Pobytu w Szpitalu w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku Posiadacza Pojazdu, zatwierdzonych uchwałą 
Zarządu AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. nr 6/08/02/2017 z dnia 08.02.2017 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe, Dział II, Grupa 1 według Załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – 
Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 ✔ Pobyt Ubezpieczającego w szpitalu, który rozpoczął się w trakcie 

trwania ochrony ubezpieczeniowej i był spowodowany 
nieszczęśliwym wypadkiem zaistniałym w trakcie trwania ochrony 
ubezpieczeniowej, związanym z:

1) ruchem pojazdu,

2) wysiadaniem lub wsiadaniem do pojazdu,

3) zatrzymaniem, postojem lub naprawą pojazdu na trasie jazdy,

4) załadunkiem, rozładunkiem lub wyładunkiem pojazdu,

5) pożarem lub wybuchem pojazdu.

Suma ubezpieczenia – 15 000 PLN za każdy dzień pobytu 
w szpitalu (1% Sumy ubezpieczenia).

 ✘ pobytu w szpitalu w następstwie zawału serca, udaru mózgu lub 
innych chorób, nawet występujących nagle;

 ✘ pobytu w szpitalu Ubezpieczającego, jeżeli pobyt w szpitalu 
miał na celu jedynie wykonanie zabiegów rehabilitacyjnych.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: 
 ! wypadki spowodowane przez Ubezpieczającego, jeżeli 

w chwili wypadku prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości lub 
w stanie po użyciu alkoholu (w rozumieniu przepisów ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
– dla szkód zaistniałych na terenie Polski oraz w rozumieniu 
przepisów prawa państwa, na terytorium którego zaszło 
zdarzenie – dla szkód zaistniałych poza terytorium Polski) 
lub środków odurzających, substancji psychotropowych 
oraz środków zastępczych (w rozumieniu przepisów ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii – dla szkód zaistniałych na 
terenie Polski oraz w rozumieniu przepisów prawa państwa, na 
terytorium którego zaszło zdarzenie – dla szkód zaistniałych 
poza terytorium Polski), a stan ten miał wpływ na zajście 
nieszczęśliwego wypadku;

 ! wypadki spowodowane próbą samobójczą, samookaleczeniem 
lub okaleczeniem na własną prośbę;

 ! wypadki powstałe wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju 
umysłowego lub zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego, 
a także ataku konwulsji, epilepsji.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Albanii, Andory, Austrii, Belgii, Białorusi, Bośni 

i Hercegowiny, 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 (w części europejskiej), Rumunii, San Marino, Serbii, 
Czarnogóry, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji (w części europejskiej), Ukrainy, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
 — Ubezpieczony zobowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał we 

wniosku o ubezpieczenie albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek 
ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane.

 — W czasie trwania umowy Ubezpieczający zobowiązany jest zawiadomić Ubezpieczyciela o zmianie okoliczności, o których mowa powyżej, 
niezwłocznie po uzyskaniu o nich wiadomości.

 — Ubezpieczający zobowiązany jest do terminowej zapłaty składki.
 — Ubezpieczający zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia zbycia pojazdu poinformować o tym fakcie Ubezpieczyciela.
 — W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczający zobowiązany jest w ciągu 7 dni powiadomić Ubezpieczyciela o wypadku, a ponadto 

powiadomić policję i pogotowie ratunkowe o wypadku drogowym oraz jego ofiarach.
 — Poddać się leczeniu i stosować się do zaleceń mających na celu złagodzenie skutków wypadku.
 — Na wezwanie Ubezpieczyciela poddać się badaniom przeprowadzonym przez lekarzy wskazanych przez Ubezpieczyciela.
 — Umożliwić Ubezpieczycielowi dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania wypadku, zasadności i wysokości roszczenia 

oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień.
 — Dostarczyć do Ubezpieczyciela wskazane przez niego dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę świadczenia, w tym dokumentację 

medyczną potwierdzającą pobyt w szpitalu lub dokument potwierdzający leczenie szpitalne oraz historię pobytu w szpitalu wraz z dokumentacją 
medyczną w zakresie mającym związek z wypadkiem.

Jeżeli Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu Umowy na jego rachunek, obowiązki te ciążą na nim od chwili, w której dowiedział się o tym fakcie.



Jak rozwiązać umowę?
 — wypowiadając umowę w każdym czasie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się z dniem doręczenia 

wypowiedzenia;
 — wypowiadając umowę w przypadku zakończenia umowy leasingu na pojazd będący przedmiotem umowy pod warunkiem zawiadomienia 

Ubezpieczyciela o tym fakcie;
 — składając oświadczenie o niewyrażeniu zgody na przedłużenie umowy na kolejny okres 12 miesięcy;
 — odstępując od umowy w terminie 30 dni, licząc od daty zawarcia Umowy, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od 

daty jej zawarcia;
 — odstępując od umowy w terminie 30 dni, licząc od daty rozpoczęcia kolejnego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, na który umowa została 

automatycznie przedłużona;
 — w przypadku gdy Ubezpieczający jest konsumentem, odstępując od umowy w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy 

ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów 
na odległość, tj. na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy; termin uważa się za zachowany, jeżeli 
przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka może zostać opłacona jednorazowo, w dwóch, w czterech bądź dwunastu ratach przelewem bankowym. 
Składkę lub jej pierwszą ratę należy opłacić przy składaniu wniosku o ubezpieczenie lub do dnia ważności propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia 
jeżeli została doręczona Ubezpieczającemu. 
Kolejne raty składki oraz składka lub pierwsza rata za odnowione ubezpieczenie na kolejny rok na podstawie udzielonego przez Ubezpieczającego 
upoważnienia pobierane są z konta Ubezpieczającego w terminach wskazanych w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres trwania umowy rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia. Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy. Okres, na jaki zawarto umowę, ulega 
automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy, chyba że Ubezpieczający lub Ubezpieczyciel złoży oświadczenie o niewyrażeniu zgody na 
przedłużenie umowy lub jeżeli do końca bieżącego okresu ubezpieczenia Ubezpieczający nie opłacił wymaganej składki ubezpieczeniowej w pełnej 
wysokości, lub okres eksploatacji pojazdu przekroczył 20 lat w terminie do 30 dni przed upływem bieżącego okresu ubezpieczenia.
Okres trwania umowy kończy się z chwilą jej rozwiązania.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu określonym w polisie, ale nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu opłacenia składki lub 
pierwszej raty składki, z zastrzeżeniem, że Towarzystwo może wyrazić zgodę na rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej w dniu złożenia wniosku 
o ubezpieczenie, o ile w tym samym dniu została opłacona składka lub jej pierwsza rata. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu określonym 
w polisie lub w dniu, w którym umowa uległa rozwiązaniu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń ma miejsce wcześniej.



Ubezpieczenie Niezdolności do pracy zarobkowej 
posiadacza pojazdu
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo:  
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Produkt: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Niezdolności do pracy zarobkowej 
posiadacza pojazdu

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach, 
w szczególności w: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Niezdolności do pracy zarobkowej posiadacza pojazdu, zatwierdzonych uchwałą Zarządu AXA 
Ubezpieczenia TUiR S.A. nr 6/08/02/2017 z dnia 08.02.2017 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe, Dział II, Grupa 1 według Załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – 
Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 ✔ Niezdolność do pracy zarobkowej Ubezpieczającego, powstała 

bezpośrednio wskutek nieszczęśliwego wypadku, zaistniałego 
w okresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, związanego z:

1) ruchem pojazdu,

2) wysiadaniem z pojazdu lub wsiadaniem do pojazdu,

3) zatrzymaniem, postojem lub naprawą pojazdu,

4) załadunkiem, rozładunkiem lub wyładunkiem pojazdu na trasie,

5) pożarem lub wybuchem pojazdu.

 ✘ Niezdolności do pracy zarobkowej w następstwie zawału serca, 
udaru mózgu lub innych chorób, nawet występujących nagle.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:
 ! wypadki spowodowane przez Ubezpieczającego, jeżeli 

w chwili wypadku prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości lub 
w stanie po użyciu alkoholu (w rozumieniu przepisów ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
– dla szkód zaistniałych na terenie Polski oraz w rozumieniu 
przepisów prawa państwa, na terytorium którego zaszło 
zdarzenie – dla szkód zaistniałych poza terytorium Polski) 
lub środków odurzających, substancji psychotropowych 
lub środków zastępczych (w rozumieniu przepisów ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii – dla szkód zaistniałych na 
terenie Polski oraz w rozumieniu przepisów prawa państwa, na 
terytorium którego zaszło zdarzenie – dla szkód zaistniałych 
poza terytorium Polski), o ile stan ten miał wpływ na powstanie 
wypadku;

 ! wypadki spowodowane próbą samobójczą, samookaleczeniem 
lub okaleczeniem na własną prośbę;

 ! wypadki powstałe wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju 
umysłowego lub zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego, 
a także ataku konwulsji, epilepsji;

 ! wypadki spowodowane przez Ubezpieczającego, jeżeli w chwili 
wypadku nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu 
(prawo jazdy odpowiedniej kategorii), o ile brak uprawnień do 
kierowania pojazdem miał wpływ na powstanie wypadku.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe na terytorium: Rzeczpospolitej Polskiej, Albanii, Andory, Austrii, Belgii, Białorusi, Bośni 

i Hercegowiny, 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 (w części europejskiej), Rumunii, San Marino, Serbii, 
Czarnogóry, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji (w części europejskiej), Ukrainy, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
 — Ubezpieczony zobowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał we 

wniosku o ubezpieczenie albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek 
ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane.

 — W czasie trwania umowy Ubezpieczający zobowiązany jest zawiadomić Ubezpieczyciela o zmianie okoliczności, o których mowa powyżej, 
niezwłocznie po uzyskaniu o nich wiadomości.

 — Ubezpieczający zobowiązany jest do terminowej zapłaty składki.
 — Ubezpieczający zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia zbycia pojazdu poinformować o tym fakcie Ubezpieczyciela.
 — Ubezpieczający lub Ubezpieczony jest zobowiązany w ciągu 7 dni powiadomić Towarzystwo o wypadku.
 — W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczający jest zobowiązany powiadomić policję i pogotowie ratunkowe o wypadku drogowym oraz 

jego ofiarach, a ponadto poddać się leczeniu i stosować się do zaleceń mających na celu złagodzenie skutków wypadku.
 — Umożliwić Ubezpieczycielowi dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności zajścia wypadku, zasadności i wysokości roszczenia oraz 

udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień.
Jeżeli Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek, obowiązki te ciążą na nim od chwili, w której dowiedział się o tym fakcie.



Jak rozwiązać umowę?
 — wypowiadając umowę w każdym czasie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się z dniem doręczenia 

wypowiedzenia Ubezpieczycielowi;
 — wypowiadając umowę w przypadku zakończenia umowy leasingu na pojazd będący przedmiotem umowy, pod warunkiem zawiadomienia 

Ubezpieczyciela o tym fakcie;
 — składając oświadczenie o niewyrażeniu zgody na przedłużenie umowy na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia;
 — odstępując od umowy w terminie 30 dni, licząc od daty zawarcia umowy, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od 

daty jej zawarcia;
 — odstępując od umowy w terminie 30 dni, licząc od daty rozpoczęcia kolejnego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, na który umowa została 

automatycznie przedłużona;
 — w przypadku gdy Ubezpieczający jest konsumentem, odstępując od umowy w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy 

ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów 
na odległość, tj. na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy; termin uważa się za zachowany, jeżeli 
przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka może zostać opłacona jednorazowo, w dwóch, w czterech bądź w dwunastu ratach przelewem bankowym. 
Składkę lub jej pierwszą ratę należy opłacić przy składaniu wniosku o ubezpieczenie lub do dnia ważności propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia, 
jeżeli została doręczona Ubezpieczającemu.
Kolejne raty składki oraz składka lub jej pierwsza rata za odnowione ubezpieczenie na kolejny rok, na podstawie udzielonego przez Ubezpieczającego 
upoważnienia, pobierane są z konta Ubezpieczającego w terminach wskazanych w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres trwania umowy rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia. Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy. Okres, na jaki zawarto umowę, ulega 
automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy, chyba że Ubezpieczający lub Ubezpieczyciel złoży oświadczenie o niewyrażeniu zgody na 
przedłużenie umowy lub jeżeli do końca bieżącego okresu ubezpieczenia Ubezpieczający nie opłacił wymaganej składki ubezpieczeniowej w pełnej 
wysokości, lub okres eksploatacji pojazdu przekroczył 20 lat w terminie do 30 dni przed upływem bieżącego okresu ubezpieczenia. Okres trwania 
umowy kończy się z chwilą jej rozwiązania. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu określonym w polisie, ale nie wcześniej niż od dnia 
następnego po dniu opłacenia składki lub pierwszej raty składki, z zastrzeżeniem, że 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 pierwsza rata. Ochrona 
ubezpieczeniowa kończy się w dniu określonym w polisie lub w dniu, w którym umowa uległa rozwiązaniu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń 
ma miejsce wcześniej.



Ubezpieczenie Utraty Życia Wskutek Nieszczęśliwego 
Wypadku
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo:  
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Produkt: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Utraty Życia Posiadacza Pojazdu 
Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach, 
w szczególności w: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Utraty Życia Posiadacza Pojazdu Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku , zatwierdzonych uchwałą Zarządu 
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. nr 16/08/02/2017 z dnia 08.02.2017 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe, Dział II, Grupa 1 według Załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – 
Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 ✔ Śmierć Ubezpieczającego powstała bezpośrednio wskutek 

nieszczęśliwego wypadku pojazdu wskazanego w polisie, 
związanego z:
1) ruchem pojazdu,
2) wysiadaniem z pojazdu lub wsiadaniem do pojazdu,
3) zatrzymaniem, postojem lub naprawą pojazdu,
4)  załadunkiem, rozładunkiem lub wyładunkiem pojazdu na trasie 

jazdy,
5) pożarem lub wybuchem pojazdu.
Suma ubezpieczenia – 100 000 zł.

 ✘ uszczerbku na zdrowiu;
 ✘ trwałego inwalidztwa.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:
 ! nieszczęśliwe wypadki spowodowane przez Ubezpieczającego, 

jeżeli w chwili wypadku prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości 
lub w stanie po użyciu alkoholu (w rozumieniu przepisów 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi – dla szkód zaistniałych na terenie Polski oraz 
w rozumieniu przepisów prawa państwa, na terytorium którego 
zaszło zdarzenie – dla szkód zaistniałych poza terytorium 
Polski) lub środków odurzających, substancji psychotropowych 
oraz środków zastępczych (w rozumieniu przepisów ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii – dla szkód zaistniałych na 
terenie Polski oraz w rozumieniu przepisów prawa państwa, na 
terytorium którego zaszło zdarzenie – dla szkód zaistniałych 
poza terytorium Polski), a stan ten miał wpływ na zajście 
nieszczęśliwego wypadku;

 ! nieszczęśliwe wypadki spowodowane samobójstwem;
 ! nieszczęśliwe wypadki powstałe wskutek choroby psychicznej, 

niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń psychicznych 
Ubezpieczonego, a także ataku konwulsji, epilepsji.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Albanii, Andory, Austrii, Belgii, Białorusi, Bośni 

i Hercegowiny, 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 (w części europejskiej), Rumunii, San Marino, Serbii, 
Czarnogóry, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji (w części europejskiej), Ukrainy, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
 — Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał we 

wniosku o ubezpieczenie albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeśli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek 
ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane.

 — Ubezpieczający w czasie trwania umowy zobowiązany jest zawiadomić Towarzystwo o zmianie okoliczności, o których mowa powyżej, niezwłocznie 
po uzyskaniu o nich wiadomości.

 — Ubezpieczający zobowiązany jest do terminowej zapłaty składki.
 — Ubezpieczający zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu przez dotychczasowego właściciela 

pojazdu na nabywcę poinformować o tym fakcie Ubezpieczyciela.
 — Uposażony lub Uprawniony zobowiązany jest dostarczyć do Ubezpieczyciela wskazane przez niego dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku 

o wypłatę świadczenia.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka może zostać opłacona jednorazowo, w dwóch, w czterech bądź w dwunastu ratach przelewem bankowym. 
Składkę lub pierwszą ratę należy opłacić przy składaniu wniosku o ubezpieczenie lub do dnia ważności propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia, jeżeli 
została doręczona Ubezpieczającemu.
Kolejne raty składki oraz składka lub pierwsza rata za odnowione ubezpieczenie na kolejny rok na podstawie udzielonego przez Ubezpieczającego 
upoważnienia pobierane są z konta Ubezpieczającego w terminach wskazanych w polisie.



Jak rozwiązać umowę?
 — wypowiadając umowę w każdym czasie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się z dniem doręczenia 

wypowiedzenia;
 — wypowiadając umowę w przypadku zakończenia umowy leasingu na pojazd będący przedmiotem umowy pod warunkiem zawiadomienia 

Ubezpieczyciela o tym fakcie;
 — składając oświadczenie o niewyrażeniu zgody na przedłużenie umowy na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia;
 — odstępując od umowy w terminie 30 dni, licząc od daty zawarcia umowy, a w przypadku gdy jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od daty jej zawarcia 

lub licząc od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy;
 — odstępując od umowy w terminie 30 dni, licząc od daty rozpoczęcia kolejnego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, na który umowa została 

automatycznie przedłużona;
 — w przypadku gdy Ubezpieczający jest konsumentem, odstępując od umowy w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy 

ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów 
na odległość, tj. na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy; termin uważa się za zachowany, jeżeli 
przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres trwania umowy rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia. Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy. Okres, na jaki zawarto umowę, ulega 
automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy, chyba że Ubezpieczający lub Ubezpieczyciel złoży oświadczenie o niewyrażeniu zgody na 
przedłużenie umowy lub jeżeli do końca bieżącego okresu ubezpieczenia Ubezpieczający nie opłacił wymaganej składki ubezpieczeniowej w pełnej 
wysokości, lub okres eksploatacji pojazdu przekroczył 20 lat w terminie do 30 dni przed upływem bieżącego okresu ubezpieczenia.
Okres trwania umowy kończy się z chwilą jej rozwiązania.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu określonym w polisie, ale nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu opłacenia składki lub 
pierwszej raty składki, z zastrzeżeniem, że 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 pierwsza rata. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu określonym 
w polisie lub w dniu, w którym umowa uległa rozwiązaniu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń ma miejsce wcześniej.
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