Ubezpieczenie OC
ubezpieczenie samochodowe

Gdzie można kupić ubezpieczenie?
Kto jest ubezpieczycielem?
Kto może kupić ubezpieczenie OC?
nn

właściciel pojazdu zarejestrowanego w Polsce

Więcej szczegółów w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych.

nn

www.mBank.pl

AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
Jakie pojazdy można ubezpieczyć:
Prywatne:
nn

pojazdy osobowe, w tym te w nadwoziu pojazdu osobowego,
ale zarejestrowane jako pojazdy ciężarowe lub terenowe

nn

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

Firmowe:
nn

Pamiętaj, że ubezpieczenie OC
jest obowiązkowe!

wykorzystywane w działalności gospodarczej

Umowę ubezpieczenia należy zawrzeć najpóźniej m.in.:
nn

w dniu rejestracji pojazdu

nn

przed końcem obowiązywania aktualnej polisy

nn

w dniu zakupu pojazdu, jeżeli nie posiada on ważnej polisy OC

Zakres terytorialny
nn

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terytorium Polski i innych krajów Europy, z wyłączeniem państw: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina,
Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina, Azerbejdżan.

nn

Na terytorium ww. państw obowiązuje ubezpieczenie OC w ruchu zagranicznym, tzw. zielona karta. Możesz ją otrzymać bezpłatnie do swojej polisy OC.

Jakie zdarzenia są objęte ochroną?

Ubezpieczenie OC obejmuje wyrządzone osobom trzecim szkody
powstałe podczas i w związku z:
nn

prowadzeniem pojazdu

nn

zatrzymaniem lub postojem pojazdu

nn

wsiadaniem do pojazdu lub wysiadaniem z niego

nn

bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem towaru

Jakie zdarzenia są wyłączone z ubezpieczenia?
AXA nie odpowiada za szkody m.in.:

Ponadto AXA może zażądać od kierującego pojazdem zwrotu
odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC, jeżeli
kierujący pojazdem m.in.:

nn

wyrządzone na ubezpieczonym pojeździe przez kierującego pojazdem
(tzn. uszkodzenia, zniszczenie, utrata mienia)

nn

gdy szkoda dotyczy bagażu, ładunków lub przesyłek przewożonych
za opłatą

nn

wyrządził szkodę umyślnie

nn

wyrządził szkodę w stanie nietrzeźwości

nn

polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska

nn

wyrządził szkodę po użyciu środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu Ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii

nn

nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem
mechanicznym

nn

zbiegł z miejsca zdarzenia

Więcej szczegółów w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, która znajduje się
na https://www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-samochodowe/oc/

Od kiedy rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z datą wskazaną we wniosku o ubezpieczenie po jego złożeniu i opłaceniu składki lub jej pierwszej raty przy
składaniu wniosku o ubezpieczenie lub do dnia ważności propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia.

Jak długo trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona trwa 12 miesięcy. Polisa odnawia się automatycznie po upływie 12 miesięcy. Jeśli chcesz zrezygnować z ubezpieczenia, wypowiedz ją
najpóźniej na jeden dzień przed upływem 12 miesięcy, na które umowa ubezpieczenia została zawarta.

Wysokość składki

Składkę wyliczamy indywidualnie dla każdego Ubezpieczającego.

Sposoby zapłaty

Jednorazowo lub w ratach (2, 4 lub 12 rat).

Suma gwarancyjna

nn

szkody majątkowe 1 000 000 euro

w odniesieniu do jednego zdarzenia
bez względu na liczbę poszkodowanych

nn

szkody osobowe 5 000 000 euro

Jak zgłosić szkodę?

W przypadku powstania zdarzenia zadzwoń na infolinię
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. pod nr tel. +48 22 459 10 00

Jak wygląda proces likwidacji szkody?

Do likwidacji szkody potrzebne są następujące dokumenty, m.in.:

Gdy jesteś poszkodowanym, możesz zgłosić szkodę do AXA Ubezpieczenia
(a nie, jak dotychczas, do towarzystwa sprawcy). Tak działa system
bezpośredniej likwidacji szkód – załatwimy za Ciebie wszystkie
formalności oraz wypłacimy należne odszkodowanie.
Więcej szczegółów o procesie likwidacji BLS znajdziesz na www.mBank.pl

nn

oświadczenie sprawcy z miejsca zdarzenia

nn

prawo jazdy kierowcy pojazdu

nn

dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość

nn

dowód rejestracyjny pojazdu

Kiedy i jak szybko otrzymasz odszkodowanie?
30 dni Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie.
+14 dni Gdy wypłata w ciągu 30 dni nie jest możliwa, wypłata nastąpi w ciągu 14 dni od chwili wyjaśnienia okoliczności, które uniemożliwiły wypłatę,
jednak nie później niż w ciągu 90 dni od zawiadomienia o szkodzie.

Kiedy m.in. można zrezygnować z ubezpieczenia?
nn możesz odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni,
licząc od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia
nn

w przypadku automatycznego odnowienia umowy należy
wypowiedzieć ją najpóźniej na jeden dzień przed wygaśnięciem
obecnie obowiązującej umowy

nn

gdy OC otrzymano wraz z kupionym samochodem, z polisy
otrzymanej od poprzedniego właściciela pojazdu można zrezygnować
w każdym momencie trwania ochrony ubezpieczeniowej

AXA
mBank

Więcej szczegółów w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, która znajduje się na
https://www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-samochodowe/oc/.

W czym możemy Ci pomóc?
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
zmiana danych pojazdu i właściciela, rezygnacja
zadzwoń: +48 22 444 70 00
lub napisz: serwis@axaubezpieczenia.pl

AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
zgłoszenie likwidacji szkody
zadzwoń: +48 22 459 10 00

UWAGA! Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu
cywilnego. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych regulowane jest przez przepisy Ustawy z dnia
22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, którą znajdziesz na https://www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/
ubezpieczenia-samochodowe/oc-ac/.
Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. z siedzibą w Warszawie. mBank S.A. jest agentem
ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A.

mBank S.A.
Bankowość Detaliczna
skr. poczt. 2108
90-959 Łódź 2

Ubezpieczenie Autocasco
ubezpieczenie samochodowe

Gdzie można kupić ubezpieczenie?

W trakcie zawarcia umowy ubezpieczenia OC:
nn

www.mBank.pl

AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
Kto jest ubezpieczycielem?
Jaki pojazd może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową?
nn

samochód osobowy lub ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, zarejestrowany w Polsce, wraz z wyposażeniem standardowym,
którego okres eksploatacji w momencie zawarcia umowy nie przekracza 15 lat w przypadku nowo zawartej umowy lub 20 lat w przypadku
automatycznego przedłużenia umowy ubezpieczenia, a suma ubezpieczenia pojazdu jest nie niższa niż 5000 zł i nie wyższa niż 300 000 zł

nn

ochroną mogą być objęte pojazdy użytkowane prywatnie lub w ramach działalności gospodarczej

Ochroną ubezpieczeniową nie mogą zostać objęte pojazdy m.in.:
1. Wykonane lub złożone poza wytwórnią fabryczną.
2. Używane jako rekwizyty, tzn. wykorzystywane w przedstawieniu
teatralnym, w telewizji lub filmie.

6. Używane jako taksówki lub jako pojazdy służące do przewozu
pasażerów za opłatą.
7. Używane do przewozu przesyłek kurierskich lub ekspresowych.

3. Używane do nauki jazdy.

8. Należące do wypożyczalni samochodów i służące do wynajmu.

4. Używane podczas: rajdów, jazd treningowych, jazd wyścigowych, jazd
off-road, driftu.

9. Używane do jazd próbnych lub testowych.

5. Używane do wykonywania usług holowniczych.

10. Które zostały oddane do sprzedaży komisowej lub osobom trzecim
w celu sprzedaży.

Więcej szczegółów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Pojazdów – Autocasco.

nn

istnieje możliwość rozszerzenia ochrony o szkody spowodowane przez załadowany i przewożony ładunek

nn

przedmiotem ubezpieczenia może być również wyposażenie dodatkowe lub wyposażenie ponadstandardowe

Jakie zdarzenia ubezpieczamy?
Szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie pojazdu bądź
jego wyposażenia przyjętego do ubezpieczenia wskutek takich zdarzeń,
jak m.in.:

nn

zderzenie z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami

nn

uszkodzenie przez osoby trzecie (np. w następstwie próby kradzieży),
pożar, wybuch, w wyniku nagłego działania sił przyrody (m.in. powódź,
lawina, huragan, gradobicie, uderzenie pioruna)

nn

kradzież pojazdu lub części wyposażenia za dodatkową opłatą

Wyłączenia odpowiedzialności

nn

zostały spowodowane umyślnie przez Ubezpieczonego lub użytkownika
pojazdu, lub osoby, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym

powstały wskutek umyślnego działania Ubezpieczonego czy
Użytkownika pojazdu lub osoby, z którą Ubezpieczony pozostaje
we wspólnym gospodarstwie domowym, pojazd został użyty przez
osobę nieposiadającą uprawnień do kierowania pojazdem, o ile brak
uprawnień do kierowania pojazdem miał wpływ na powstanie szkody

nn

zostały spowodowane przez Ubezpieczonego lub użytkownika pojazdu
będącego w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu,
zażyciu środków odurzających oraz substancji psychotropowych

powstały wskutek używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa przez
Ubezpieczonego lub Użytkownika pojazdu, o ile miało to wpływ na
powstanie szkody

nn

Ubezpieczony lub Użytkownik pojazdu oddali się z miejsca zdarzenia,
gdy fakty towarzyszące oddaleniu się wskazują na działanie
zmierzające do ukrycia okoliczności wyłączających odpowiedzialność
Ubezpieczyciela, a miało to wpływ na powstanie szkody

AXA nie odpowiada za szkody, jeżeli m.in.:
nn

nn

Wszystkie wyłączenia są wymienione w OWU.

Składka
Jak długo trwa ochrona ubezpieczeniowa?

jest wyliczana indywidualnie dla każdego Ubezpieczającego
nn

12 miesięcy

Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy, chyba że Ubezpieczający lub Ubezpieczyciel złoży oświadczenie o niewyrażeniu
zgody na przedłużenie Umowy.
Miesiąc przed zakończeniem trwania obecnej umowy ubezpieczenia w serwisie transakcyjnym dostępny jest wniosek o odnowienie ubezpieczenia,
w którym można zmienić m.in. zakres ubezpieczenia czy harmonogram płatności.

Sposoby zapłaty

nn

jednorazowo lub w ratach (2, 4 lub 12 rat)

Wariant ubezpieczenia
Możesz wybrać 1 z 2 wariantów
ubezpieczenia lub stworzyć
własny wariant

Wariant ekonomiczny

Wariant wygodny

SERWIS

WYCENA

(naprawa na podstawie faktur)

(odszkodowanie w formie gotówki)

Odszkodowanie wg części
oryginalnych

TAK

NIE

TAK/NIE*

Amortyzacja części

BRAK

BRAK*

BRAK**

Udział własny w szkodzie

NIE

TAK (określa % wartości, jaką
AXA Ubezpieczenia potrąci
z odszkodowania)

NIE/TAK

Redukcja sumy ubezpieczenia

NIE

TAK (pomniejszenie sumy
ubezpieczenia o kwotę
wypłaconego odszkodowania)

NIE/TAK

Gwarantowana suma
ubezpieczenia

TAK (dla pojazdów do 6 lat) stała
suma ubezpieczenia przez cały
okres ubezpieczenia w przypadku
szkód całkowitych i kradzieżowych

NIE

TAK/NIE

Europa

Europa rozszerzony

Sposób likwidacji szkody

Wariant własny

SERWIS/WYCENA

Wariant ubezpieczenia
Rejon

Europa

Wysokość odszkodowania ustalana
na podstawie:
W przypadku szkody:

faktur lub wyceny
(możesz sam zdecydować).
BRAK AMORTYZACJI
Szkoda rozliczana według cen
części oryginalnych.

* Wysokość odszkodowania
ustalana według cen części
nieoryginalnych (zamienników)
BRAK AMORTYZACJI
lub według cen części
oryginalnych z uwzględnieniem
amortyzacji* części (w przypadku
niedostępności zamienników).
* Jeżeli nie ma możliwości zastosowania
w wycenie odszkodowania cen części
zamiennych, ponieważ nie ma ich na rynku,
stosowana jest w takich przypadkach
cena części oryginalnych z potrąceniem
odpowiedniej amortyzacji zgodnie z OWU.

* Wybór SERWIS wiąże się
z naprawą przy użyciu części
oryginalnych / Wybór WYCENA
wiąże się z naprawą przy użyciu
części zamiennych
BRAK AMORTYZACJI*
* Jeżeli nie ma możliwości zastosowania
w wycenie odszkodowania cen części
zamiennych, ponieważ nie ma ich na rynku,
stosowana jest w takich przypadkach
cena części oryginalnych z potrąceniem
odpowiedniej amortyzacji zgodnie z OWU.

W przypadku powstania zdarzenia zadzwoń na infolinię
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. pod nr tel.: +48 22 459 10 00

Jak zgłosić szkodę?
Jak wygląda proces likwidacji szkody?
Inspekcja on-line – szybkie oględziny pojazdu po zawarciu umowy.

pobierz darmową
aplikację na telefon
lub tablet

o wybranej godzinie
następuje kontakt
rzeczoznawcy

nakieruj obiektyw
na samochód,
a rzeczoznawca
zrobi zdjęcie

Kiedy i jak szybko otrzymasz odszkodowanie?
nn

dajemy Ci możliwość zgłoszenia szkody w trybie uproszczonym, bez konieczności dostarczania dokumentów i dokonywania oględzin pojazdu przez
rzeczoznawcę

nn

dzięki temu możesz otrzymać odszkodowanie w ciągu kilku dni

Brak franszyzy integralnej
Brak minimalnej kwoty, od której następuje wypłata odszkodowania. Dzięki temu masz pewność, że w sytuacji nawet drobnej szkody otrzymasz wypłatę.

Jak odstąpić od ubezpieczenia?
nn

w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, a jeśli jesteś przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy

nn

w przypadku kontynuacji odstąpić możesz w terminie 30 dni, licząc od daty rozpoczęcia kolejnego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, na który
umowa ubezpieczenia została automatycznie przedłużona

W czym możemy Ci pomóc?
mBank
zawarcie umowy, zmiana danych
zadzwoń: +48 42 6300 800

AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
zawarcie umowy, zmiana danych, rezygnacja
zadzwoń: +48 22 444 70 00
zgłoszenie likwidacji szkody
zadzwoń: +48 22 459 10 00

UWAGA! Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu
cywilnego. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych regulowane jest przez przepisy Ustawy z dnia
22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, którą znajdziesz na: https://www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/
ubezpieczenia-samochodowe/oc-ac/.
Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. z siedzibą w Warszawie. mBank S.A. jest agentem
ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A.

mBank S.A.
Bankowość Detaliczna
skr. poczt. 2108
90-959 Łódź 2

