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OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC 
POSIADACZY POJAZDÓW  
MECHANICZNYCH   

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo: SOGESSUR S.A., zakład ubezpieczeń w formie spółki akcyjnej, zarejestrowany we Francji 
pod numerem spółki 379 846 637 R.C.S Nanterre, działający w Polsce poprzez oddział SOGESSUR S.A 
Oddział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu 

Produkt: OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW 
MECHANICZNYCH 

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje umowne dotyczące produktu 
ubezpieczeniowego zawarte są we wniosku ubezpieczeniowym i w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 
 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Indywidualne obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody 
powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (Dział II, grupa 10 Załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i 
reasekuracyjnej).  
 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

 

 

✓ Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność 
cywilna Posiadacza pojazdu lub kierowcy pojazdu 
mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim 
powstałe w związku z ruchem tego pojazdu. 

✓ Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody wyrządzone w 
związku z ruchem tego pojazdu, będące następstwem 
śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też 
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.  

✓ Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody 
powstałe podczas i w związku z wsiadaniem do pojazdu 
mechanicznego lub wysiadaniem z niego; bezpośrednim 
załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu 
mechanicznego; zatrzymaniem lub postojem pojazdu 
mechanicznego. 

✓ W zakresie szkód powstałych na terenie państw 
wymienionych w części „Gdzie obowiązuje 
ubezpieczenie?” ubezpieczenie zapewnia zakres 
ochrony ubezpieczeniowej wymagany przez prawo 
państwa, na terytorium którego doszło do zdarzenia, lub 
określony w przepisach prawa polskiego, w zależności od 
tego, który z tych zakresów jest szerszy. 

✓ Suma Ubezpieczenia wynosi w przypadku szkód na 
osobie 5.210.000 euro w odniesieniu do jednego 
zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez 
względu na liczbę poszkodowanych, a w przypadku 
szkód w mieniu 1.050.000 euro w odniesieniu do jednego 
zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez 
względu na liczbę poszkodowanych.  

 

 
 

 
 

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

 

 

Ubezpieczycielowi 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, 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. 
 

Jakie są istotne ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?  

 
Ubezpieczenie nie obejmuje szkód: 

! polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, 
wyrządzonych 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; 

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

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

! polegających na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska. 
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Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?  
 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia ubezpieczeniowe, które zaszły:  
 

✓ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

✓ na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego na zasadzie wzajemności tj. na 

terenie państw Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, 

Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia Północna, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, 

Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. 

 
 

 

Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 
 

Ubezpieczony zobowiązany jest: 

− przedstawić na żądanie Ubezpieczyciela zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu;  

− przed zawarciem umowy ubezpieczenia: do podania Ubezpieczycielowi wymaganych przez Ubezpieczyciela informacji zgodnie z 
prawdą; 

− w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, do: 
a) podjęcia odpowiednich środków w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscu wypadku; 
b) podjęcia działań w celu zapobieżenia powiększaniu się szkody i zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów; 

c) ułatwienia ustalenia wszelkich okoliczności wypadku lub zakresu szkody w postępowaniu prowadzonym przez 
Ubezpieczyciela. 

 

 

Jak i kiedy należy opłacać składki? 

 

Składkę opłaca Ubezpieczający z góry za cały okres ochrony ubezpieczeniowej.  

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
 
 
Umowa ubezpieczenia zawierana jest co do zasady na okres 12 miesięcy. Jeśli posiadacz pojazdu nie później niż na jeden dzień 
przed upływem okresu 12 miesięcy nie powiadomi na piśmie Ubezpieczyciela o jej wypowiedzeniu, umowa zostanie zawarta na 
kolejny okres 12 miesięcy. 
 
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z datą wskazaną we wniosku o ubezpieczenie. 

 
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:  

− z upływem okresu, na który umowa ubezpieczenia została zawarta; 

− z chwilą wyrejestrowania pojazdu; 

− z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących 
zmiany posiadacza, z uwzględnieniem art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym; 

− z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń; 

− z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą; 

− z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 40 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta; 

− z dniem wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 lub 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, albo równoważnego 
dokumentu wydanego w innym państwie; 

− z dniem wypowiedzenia umowy; 

− z chwilą wypowiedzenia przedłużonej automatycznie umowy ubezpieczenia, gdy posiadacz w tym czasie był ubezpieczony w 
innym zakładzie ubezpieczeń. 
 

 

Jak rozwiązać umowę? 
 
 
Ubezpieczający może rozwiązać umowę wyłącznie poprzez:  

− odstąpienie od umowy zawartej przed rejestracją pojazdu, jeżeli w terminie 30 dni, licząc od daty jej zawarcia, pojazd nie został 
zarejestrowany;  

− wypowiedzenie przez posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu; wypowiedzenie 
przez właściciela pojazdu w razie zawarcia umowy przez posiadacza pojazdu mechanicznego niebędącego właścicielem tego 
pojazdu, z chwilą, gdy posiadacz utracił posiadanie tego pojazdu na rzecz właściciela (w przypadku m.in. sprzedaży, darowizny);  

− wypowiedzenie umowy w przypadku zawarcia jej w trybie automatycznego odnowienia w każdym czasie trwania umowy 
ubezpieczenia, pod warunkiem, że została zawarta nowa umowa ubezpieczenia z innym zakładem ubezpieczeń. 

 
Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy ubezpieczenia składa się Ubezpieczycielowi na piśmie.  

 
 


