
Ubezpieczenie komunikacyjne
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych („Towarzystwo”)
Produkt: „OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i  informacje umowne podane są w  Ustawie o  ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej „Ustawa”).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, należące do grupy 10 Działu II, Załącznika 
do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 Odpowiedzialność cywilna podmiotu objętego obowiązkiem 

ubezpieczenia za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym 
oraz wynikłe z  niewykonania lub nienależytego wykonania zo-
bowiązania, o  ile nie sprzeciwia się to ustawie lub właściwości 
(naturze) danego rodzaju stosunków.

 Szkody wyrządzone umyślnie lub w  wyniku rażącego niedbal-
stwa ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowie-
dzialność. 

 Odszkodowanie ustalane i wypłacane w granicach odpowiedzial-
ności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicz-
nym objętych ubezpieczeniem, nie wyżej jednak niż do wysoko-
ści sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie. 

 Suma gwarancyjna ustalana na podstawie średniego kursu NBP 
w dniu wyrządzenia szkody nie może być niższa niż równowar-
tość w  złotych: 5 210 000 euro w  przypadku szkód na osobie 
i 1 050 000 euro w przypadku szkód w mieniu.

 Za szkody spowodowane w państwach, których biura narodowe 
są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, zakład ubez-
pieczeń odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej 
przepisami tego państwa, nie niższej jednak niż suma określona 
powyżej.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje:

 szkód polegających 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;

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

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

 szkód polegających na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
Towarzystwu przysługuje prawo dochodzenia od kierującego 
pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia 
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli 
kierujący: 

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

 wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
 nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem 

mechanicznym, z  wyjątkiem przypadków, gdy chodziło 
o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą 
podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa; 

 zbiegł z miejsca zdarzenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów będących sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego w myśl przepisów Ustawy.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Do obowiązków Ubezpieczonego na początku umowy należy:
• podanie do wiadomości Towarzystwa wszystkich znanych sobie okoliczności, o które Towarzystwo pytało przed zawarciem umowy ubezpieczenia;

• zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych najpóźniej w  dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z  wyjątkiem pojazdów 
historycznych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu.



Do obowiązków Ubezpieczonego w czasie trwania umowy należy:
• informowanie Towarzystwa o zmianach okoliczności, o które Towarzystwo pytało przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
• powiadomienie na piśmie Towarzystwa, w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu 

i o danych posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu;
• w  przypadku przeniesienia prawa własności pojazdu przekazanie nabywcy potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych;
• w przypadku przejścia lub przeniesienia własności pojazdu mechanicznego i wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, posiadacz wypowiadający umowę 

jest obowiązany do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia najpóźniej w dniu rozwiązania się umowy wypowiedzianej.

Do obowiązków Ubezpieczonego w przypadku zgłoszenia roszczenia należy:
• dostarczenie wymaganych przez Towarzystwo dokumentów, niezbędnych do prawidłowej likwidacji szkody; 
• w razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym przedsięwzięcie wszystkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu 

zdarzenia, zapobieżenia w miarę możliwości zwiększeniu się rozmiarów szkody, niezwłocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu w przypadku ofiar w ludziach 
lub podejrzenia o popełnieniu przestępstwa;

• w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym uczestnik objęty tym ubezpieczeniem jest obowiązany do udzielenia informacji 
niezbędnych do identyfikacji Towarzystwa pozostałym uczestnikom zdarzenia oraz powiadomienia Towarzystwa wraz z przekazaniem posiadanych informacji.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Jednorazowo lub w ratach określonych w polisie, w złotych polskich.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia i kończy się z upływem ostatniego dnia tego okresu.

Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:
• z upływem okresu, na który została zawarta umowa; 
• z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego; 
• z dniem wypowiedzenia umowy  lub odstąpienia od umowy w przypadku określonym w ustawie; 
• w przypadku przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego; 
• z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego; 
• z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń; 
• z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą; 
• z dniem wydania zaświadczenia o zezłomowaniu pojazdu mechanicznego.

Jak rozwiązać umowę?
Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych można rozwiązać:
• nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy na który dana umowa została zawarta; 
• poprzez złożenie zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu wydanego przez właściwy organ administracji publicznej;
• składając wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przez nowego właściciela pojazdu w przypadku przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu 

mechanicznego, którego poprzedni posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
• składając wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przez właściciela pojazdu, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych przez posiadacza pojazdu mechanicznego niebędącego właścicielem i utraty posiadania danego pojazdu przez posiadacza na rzecz właściciela;
• składając wypowiedzenie umowy w związku z udokumentowaniem trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach 

niepowodujących zmiany posiadacza;
• składając dokumenty potwierdzające zarejestrowanie pojazdu mechanicznego za granicą;
• składając wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przez posiadacza pojazdu który w tym samym czasie jest 

ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń;
• składając na piśmie odstąpienie od umowy:

– jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest zawierana przed rejestracją pojazdu mechanicznego i dany pojazd w terminie 
30 dni od dnia zawarcia umowy nie został zarejestrowany;

– w trybie określonym w art. 40 ustawy o prawach konsumenta. 
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