Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” zwane dalej TUW „TUW”, działa na podstawie zezwoleń: Ministra Finansów z dnia 10 października
1991 roku i 28 listopada 1995 roku oraz Komisji Nadzoru Finansowego z 23 lipca 2013 roku.
Dokładne dane na temat TUW „TUW” i zasad jego funkcjonowania, zasad wnoszenia i rozpatrywania reklamacji, sądowego i pozasądowego
rozwiązywania sporów i inne istotne informacje znajdują się na stronie internetowej www.tuw.pl.

Produkt: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe
w związku z ruchem tych pojazdów.
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje dotyczące umowy, udostępniane są Klientowi w innych dokumentach, w szczególności
w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych zwanej dalej ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych (dostępnej na stronie internetowej www.tuw.pl) oraz w dokumencie
potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie działu II – pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, grupa 10 zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia
11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
√
Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
(ubezpieczenie OC) objęta jest odpowiedzialność cywilna
każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym
w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej,
wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu,
której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój
zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie
mienia.
√
Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu
mechanicznego uważa się również szkodę powstałą:
1) przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu
z niego,
2) bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu
mechanicznego,
3) podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.
√
Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach
odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego
pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej
w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej.
√
Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość
w złotych:
1) w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro na
każdego poszkodowanego,
2) w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro
w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki
są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę
poszkodowanych
– ustalana przy zastosowaniu kursu średniego
ogłaszanego
przez
Narodowy
Bank
Polski
obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.
Za szkody spowodowane w państwach, których
biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia
Wielostronnego, TUW „TUW” odpowiada do wysokości
sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego
państwa, nie niższej jednak niż suma określona
powyżej.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
TUW „TUW” nie odpowiada za szkody:
×
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,
×
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.
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
TUW „TUW” przysługuje prawo dochodzenia od kierującego
pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu
ubezpieczenia OC 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 przestępstw,
!
zbiegł z miejsca zdarzenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
√
Umowa ubezpieczenia obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak również w następujących krajach:
Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja,
Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy oraz na terytoriach: Lichtensteinu, Monako, San Marino, Wysp
Normandzkich, Gibraltaru, Wyspy Man, Wysp Owczych.
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Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC powstaje w przypadkach określonych w art. 29 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,
w szczególności najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu. Brak wymaganego
ubezpieczenia może skutkować nałożeniem kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
Do obowiązków Ubezpieczonego / Ubezpieczającego należy:
Obowiązki na początku umowy ubezpieczenia:
–
podanie wszystkich znanych okoliczności, o które TUW „TUW” pyta przed zawarciem umowy ubezpieczenia, także za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość,
–
opłacenie składki w terminie określonym w dokumencie ubezpieczenia, a dla umów zawieranych na odległość - w ofercie ubezpieczeniowej.
Obowiązki w czasie trwania umowy ubezpieczenia:
–
informowanie TUW „TUW” o wszystkich zmianach okoliczności, które zostały podane do wiadomości TUW „TUW” przed zawarciem umowy
ubezpieczenia, niezwłocznie po powzięciu o nich wiadomości,
–
posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności pojazdu, jest obowiązany do przekazania nabywcy, potwierdzenia zawarcia
umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia na piśmie TUW „TUW”, w terminie 14 dni od dnia
przeniesienia prawa własności pojazdu, o fakcie przeniesienia oraz danych posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, tj. imię,
nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany lub nazwę, siedzibę i numer REGON.
Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:
–
przedsięwzięcie wszystkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, staranie się o złagodzenie skutków zdarzenia oraz
zapewnienia pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak również w miarę możliwości zabezpieczenia mienia osób poszkodowanych,
–
zapobieżenie, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody,
–
niezwłoczne powiadomienie Policji o zdarzeniu, a w szczególności o wypadku z oﬁarami w ludziach, o wypadku powstałym w okolicznościach
nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo,
–
udzielenie pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyﬁkacji TUW „TUW”, łącznie z podaniem danych
dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia,
–
niezwłoczne powiadomienie o zdarzeniu TUW „TUW”, udzielenie mu niezbędnych wyjaśnień i przekazanie posiadanych informacji oraz współdziałanie
z TUW „TUW” w zakresie ustalenia okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkód.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka ubezpieczeniowa może być płatna gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym, w zależności od formy płatności
dostępnej w danym punkcie sprzedaży, natomiast w przypadku umów zawieranych na odległość - składka ubezpieczeniowa jest opłacana
elektronicznie. Składka ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowo lub w ratach, stosownie do postanowień umowy ubezpieczenia.
Wysokość składki / rat składki i terminy płatności są określone w dokumencie ubezpieczenia, a dla umów zawieranych na odległość
- w ofercie ubezpieczeniowej.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Odpowiedzialność TUW „TUW” rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty.
Jeżeli w umowie ubezpieczenia TUW „TUW” wskazał późniejszy termin płatności składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność TUW „TUW”
rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy ubezpieczenia.
W przypadku gdy posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia
została zawarta, nie powiadomi na piśmie TUW „TUW” o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.
Zawarcie następnej umowy nie następuje (pomimo braku powiadomienia o jej wypowiedzeniu), jeżeli nie została opłacona w całości określona w umowie
składka za mijający okres 12 miesięcy, lub w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej
lub też w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń.
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy.
Umowę ubezpieczenia na czas krótszy niż 12 miesięcy, można zawrzeć jeżeli pojazd mechaniczny jest:
1) zarejestrowany na stałe, w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie
i sprzedaży pojazdów,
2) zarejestrowany czasowo,
3) zarejestrowany za granicą, jeżeli zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 28 lit. c ustawy o działalności ubezpieczeniowej państwem członkowskim umiejscowienia
ryzyka jest Rzeczpospolita Polska,
4) pojazdem wolnobieżnym określonym w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,
5) pojazdem historycznym.
W powyższych przypadkach rozpoczęcie okresu odpowiedzialności nie możne nastąpić później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu, a umowa
kończy się z upływem okresu, na który została zawarta.
W przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej na odległość, odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od dnia wskazanego
w dokumencie ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, które następuje z chwilą opłacenia
należnej składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty.
Odpowiedzialność TUW „TUW”, wynikająca z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ustaje z chwilą rozwiązania umowy:
1) z upływem okresu, na który została zawarta,
2) z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego,
3) z dniem odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 29 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,
4) w przypadkach określonych w art. 31 ust. 1 i 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,
5) z dniem zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą,
6) z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza,
7) z dniem wypowiedzenia umowy zgodnie z art. 28 a ust.1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,
oraz w pozostałych przypadkach określonych szczegółowo w art. 33 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, a także z dniem doręczenia
oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy o Prawach konsumenta,
a w przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu przesyłką listową, z dniem nadania tej przesyłki w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe; jeżeli data nadania przesyłki w placówce pocztowej
nie będzie możliwa do ustalenia uznaje się, że umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia do TUW „TUW” oświadczenia
o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia.
Jak rozwiązać umowę?
Można odstąpić od umowy ubezpieczenia:
–
w trybie określonym w art. 40 Ustawy o prawach konsumenta (zawarcie umowy na odległość),
–
w przypadku, gdy umowa została zawarta przed rejestracją pojazdu mechanicznego, a pojazd ten w terminie 30 dni od zawarcia umowy nie został
zarejestrowany.
Umowę można wypowiedzieć:
–
nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia została zawarta. Wówczas umowa rozwiązuje
się na koniec okresu ubezpieczenia,
–
w razie przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego - posiadaczowi, na którego zostało przeniesione prawo własności przysługuje
prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, wówczas ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia,
–
w przypadku gdy posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy
czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC została zawarta w trybie klauzuli prolongacyjnej (automatycznego wznowienia), umowa
zawarta w tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana.
Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na odległość, Ubezpieczający będący konsumentem, ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia
w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia doręczenia informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie
przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta dotyczących zawierania umów na odległość, jeżeli jest to termin późniejszy, za
wyjątkiem sytuacji, gdy umowa została całkowicie wykonana na żądanie konsumenta przed upływem wskazanego terminu. Termin uważa się za
zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. W przypadku odstąpienia od umowy przez Ubezpieczającego zobowiązany
jest on do zapłacenia składki ubezpieczeniowej ustalonej proporcjonalnie za każdy dzień, w którym Towarzystwo udzielało ochrony ubezpieczeniowej.
Odstąpienie od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenie umowy powinno zostać potwierdzone pisemnym oświadczeniem woli.
Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania umowy ubezpieczenia znajdują się w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych.
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