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Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej                    
posiadaczy  pojazdów mechanicznych                               
w ruchu zagranicznym (ZIELONA KARTA)   
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 w ruchu 
zagranicznym (ZIELONA KARTA)

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i  informacje dotyczące umowy udostępniane są Klientowi w innych dokumentach, w szczególności 
w Ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (ZIELONA KARTA) 
zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TUW „TUW” nr 16/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. i wprowadzonych  do obrotu Zarządzeniem Prezesa Zarządu TUW 
„TUW” nr 2/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. 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.

w danych okolicznościach względom słuszności - chyba, że 
prawo miejsca zdarzenia stanowi inaczej,

× za szkody wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej  w przepisach 
dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obowiązujących 
w państwie miejsca zdarzenia.

Ponadto TUW „TUW” nie zawiera umów ubezpieczenia z posiadaczami 
pojazdów mechanicznych, które są używane do przewożenia 
towarów niebezpiecznych w rozumieniu Europejskiej Konwencji                                                                                                                 
o międzynarodowym przewozie towarów niebezpiecznych (ADR).

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
! Towarzystwo może dochodzić od posiadacza lub 

kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego 
odszkodowania, w przypadkach określonych w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia, w szczególności jeżeli:
– wyrządził szkodę umyślnie lub na skutek rażącego 

niedbalstwa,
– wyrządził szkodę w stanie po użyciu alkoholu lub 

pod wpływem środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub środków zastępczych, według 
prawa państwa miejsca zdarzenia,

– wszedł w posiadanie pojazdu mechanicznego wskutek 
popełnienia przestępstwa,

– nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania 
pojazdem,

– zbiegł z miejsca zdarzenia,
– przewoził towary niebezpieczne, a szkoda miała 

związek z przewozem tych towarów,
– pojazd mechaniczny nie posiadał ważnego badania 

technicznego, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na 
powstanie szkody,

– szkoda powstała w następstwie niewłaściwego 
załadowania lub przewożenia ładunku, bądź 
wadliwego zastosowania urządzeń służących do 
tego celu, spowodowanego umyślnym działaniem lub 
zaniechaniem albo rażącym niedbalstwem.

! Towarzystwo może ponadto dochodzić od posiadacza lub 
kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego 
odszkodowania w wypadkach określonych prawem państwa 
miejsca zdarzenia, a także, gdy posiadaczowi lub kierującemu 
pojazdem udowodniono sfałszowanie Zielonej Karty.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
√ Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 

pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (ZIELONA 
KARTA) objęta jest odpowiedzialność cywilna posiadacza 
lub kierującego pojazdem mechanicznym za szkody 
wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem 
tego pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na 
terytorium państw wymienionych w Zielonej Karcie. 

√ Umowę ubezpieczenia zawiera się wyłącznie z posiadaczami 
pojazdów mechanicznych posiadającymi obowiązkowe 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych (OC) zawarte w TUW „TUW”.

√ Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach 
odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego 
pojazdem mechanicznym, określonych przez prawo miejsca 
zdarzenia, do limitów i w zakresie warunków przewidzianych 
w regulacjach prawnych państwa, na terytorium którego 
miało miejsce zdarzenie.

√ 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, TUW „TUW” pokrywa 
zobowiązanie w zakresie warunków określonych w umowie 
ubezpieczenia do wysokości sumy gwarancyjnej, która 
wynosi równowartość w złotych:
1)  w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro                                                                                                                    

w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte 
ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,

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, 

 ustalanej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego 
przez NBP obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
TUW „TUW jest wolne od odpowiedzialności:
× jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony, osoba za którą 

Ubezpieczający lub Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność 
lub z którą pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, 
wyrządziła szkodę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, 
także wówczas, gdy zapłata odszkodowania odpowiadałaby 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
√   Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) obowiązuje 

na terytorium Państw wymienionych w certyfikacie Międzynarodowej Karty Ubezpieczenia Samochodowego (Zielonej Karcie).
√ Posiadanie Zielonej Karty wymagane jest przy wjeździe do następujących państw: Albanii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, 

Czarnogóry, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroko, Mołdawii, Rosji, Tunezji, Turcji, Ukrainy.



Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Do obowiązków Ubezpieczonego / Ubezpieczającego należy:

Obowiązki na początku umowy ubezpieczenia:
– podanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które TUW „TUW” pytało w formularzu wniosku albo przed zawarciem umowy 

ubezpieczenia w innych pismach.
– opłacenie składki w terminie określonym w dokumencie ubezpieczenia.

Obowiązki w czasie trwania umowy ubezpieczenia:
– zawiadomienie TUW „TUW” o wszelkich zmianach okoliczności podanych do wiadomości TUW „TUW” przed zawarciem umowy 

ubezpieczenia, bezzwłocznie po powzięciu o nich wiadomości oraz o każdej okoliczności mogącej wskazywać na zwiększenie 
prawdopodobieństwa powstania szkody objętej ubezpieczeniem, a także o zmianach swojego miejsca zamieszkania lub siedziby,

– okazywanie  Zielonej Karty na każde żądanie organów kontrolnych.

Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:
– użycie dostępnych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
– powiadomienie Policji o wypadku z ofiarami w ludziach, o wypadku powstałym w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że 

zostało popełnione przestępstwo, a także gdy wymaga tego prawo państwa miejsca zdarzenia,
– udzielenie poszkodowanym informacji o umowie ubezpieczenia zawartej z TUW „TUW”,
– w razie zderzenia z innym pojazdem ustalenie, w miarę możliwości, danych dotyczących tego pojazdu, jego posiadacza oraz zakładu ubezpieczeń, 

w którym ma ubezpieczoną odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu,
– zabezpieczenie możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec innych osób odpowiedzialnych za szkodę,
– zawiadomienie pisemnie TUW „TUW”  o szkodzie nie później niż w ciągu 14 dni, od dnia jej wystąpienia, udzielając TUW „TUW” 

niezbędnych wyjaśnień i przekazując posiadane informacje,
– złożenie najpóźniej w terminie 7 dni - żądanych przez TUW „TUW” dokumentów potrzebnych do ustalenia odszkodowania,
– w razie zgłoszenia Ubezpieczającemu roszczenia lub wszczęcia przeciwko niemu postępowania sądowego o odszkodowanie za szkodę 

objętą ubezpieczeniem, posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym, obowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 
14 dni, powiadomić o tym TUW „TUW”, a także na żądanie TUW „TUW”  obowiązany jest udzielić pełnomocnictwa procesowego osobie 
wskazanej przez TUW „TUW”  do zastępowania go w postępowaniu sądowym,

 oraz inne obowiązki określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
– Ubezpieczający nie może bez zgody TUW „TUW” podejmować żadnych zobowiązań wobec osób zgłaszających roszczenia o naprawienie 

wyrządzonej przez niego szkody ani składać żadnych oświadczeń o przyjęciu odpowiedzialności za szkodę, pod rygorem uznania ich za 
bezskuteczne wobec TUW „TUW”.

oraz inne obowiązki  opisane szczegółowo w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

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.
Składka płatna jest jednorazowo za cały okres ubezpieczenia. Termin płatności składki i jej wysokość określone są w dokumencie 
ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres nie krótszy niż 15 dni i nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Daty początku i końca ochrony ubezpieczeniowej określone są w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, z tym że 
końcową datę ważności umowy ubezpieczenia  stanowi data wygaśnięcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów. 
Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu, a odpowiedzialność TUW „TUW” kończy się:
– z upływem okresu ubezpieczenia, 
– z dniem odstąpienia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
– z dniem wyrejestrowania pojazdu mechanicznego, 
– z dniem przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego,
– z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach nie powodujących zmiany 

posiadacza,
– z dniem zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą,
– z dniem wydania zaświadczenia o demontażu pojazdu.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia  od umowy 
ubezpieczenia w ciągu 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą  w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 
Każda ze stron może rozwiązać umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 14 dni od zgłoszenia przez drugą stronę 
żądania zmiany wysokości składki w związku z ujawnieniem okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku. 
Odstąpienie od umowy ubezpieczenia lub rozwiązanie umowy powinno zostać potwierdzone pisemnym oświadczeniem woli.  
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