
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach, 
w szczególności w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Samochodu dla Klientów mBanku, zatwierdzonych uchwałą Zarządu nr 1/27/09/2022 z 27 wrze-
śnia 2022 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe, Dział II, Grupa 10 według załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
– Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 ✔ Ochroną ubezpieczeniową w  ramach ubezpieczenia ZK obej-

mujemy odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego ZK zwią-
zaną z posiadaniem samochodu wskazanego w polisie i zareje-
strowanego w Rzeczypospolitej Polskiej za szkody wyrządzone 
osobom trzecim, powstałe w  związku z  ruchem tego samo-
chodu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium 
państw będących sygnatariuszami Wielostronnego Porozu-
mienia wskazanymi w Międzynarodowym Certyfikacie Ubez-
pieczenia Komunikacyjnego (Zielona Karta).

 ✔ Suma gwarancyjna mająca zastosowanie do niniejszej umo-
wy odpowiada wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej 
w  kraju miejsca zdarzenia, jednak nie może być niższa niż 
równowartość w złotych sum gwarancyjnych obowiązujących 
w  obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywil-
nej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC), wskazanych 
w  polisie, ustalana z zastosowaniem kursu średniego walut 
obcych NBP, obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

 ✔ Jeżeli suma gwarancyjna, przewidziana prawem miejsca zda-
rzenia, jest niższa od sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie 
ubezpieczenia lub warunki przewidziane prawem miejsca 
zdarzenia mają węższy zakres niż warunki ustalone w umowie 
ubezpieczenia, pokrywamy zobowiązanie do limitów i w za-
kresie warunków przewidzianych w  regulacjach prawnych 
państwa, na którego terytorium, miało miejsce zdarzenie, naj-
wyżej jednak do sumy gwarancyjnej i  w  zakresie warunków 
określonych w niniejszej umowie ubezpieczenia. 

 ✘ Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?

 ! Nie odpowiadamy za skutki nieokazania dokumentów ubez-
pieczenia (w tym Zielonej Karty) organom kontrolnym pod-
czas wjazdu, przebywania i  wyjazdu kierującego z  teryto-
rium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia. 

 ! Nie pokrywamy kosztów ustanowienia obrońcy w postępo-
waniu karnym prowadzonym przeciwko Ubezpieczonemu 
ZK ani jakichkolwiek kar pieniężnych lub grzywien nałożo-
nych na niego.

 ! Jeśli prawo miejsca zdarzenia nie stanowi inaczej, nie pokry-
wamy kosztów zastępstwa procesowego Ubezpieczonego ZK, 
ustanowionego w postępowaniu cywilnym bez jego zgody.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 ✔ O ile w umowie ubezpieczenia nie ustalono inaczej, ochrona obowiązuje na terytorium państw należących do Systemu Zielonej Karty, poza 
państwami, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. Aktualna lista państw, gdzie obowiązuje Zielona 
Karta, znajduje się na stronie internetowej PBUK. 

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Ubezpieczający i Ubezpieczony mają obowiązek:
 — podać do naszej wiadomości wszystkie znane sobie okoliczności, o które pytamy we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia albo przed 

zawarciem umowy w innych pismach; jeżeli zawierasz umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na nim i obejmuje po-
nadto okoliczności jemu znane;

 — zawiadomić nas o wszelkich zmianach okoliczności, o których mowa powyżej, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości;
 — sprawdzić – po otrzymaniu polisy wraz z OWU – poprawność danych i informacji zawartych w treści otrzymanych dokumentów i zgłosić 

nam telefonicznie lub na piśmie – w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyżej wymienionych dokumentów – stwierdzone przez Ciebie 
niezgodności danych i informacji zawartych w treści tych dokumentów ze stanem rzeczywistym oraz podać poprawne dane;

 — przedstawić dokumenty potwierdzające podane przez Ciebie dane we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia; 
 — przed zawarciem umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej przekazać Ubezpieczonemu OWU w formie pisemnej lub, jeśli Ubezpieczo-

ny wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku;
 — posiadać poza granicami Polski dokumenty ubezpieczenia i okazywać je na każde żądanie organów kontrolnych.

Po zaistnieniu wypadku Ubezpieczony ZK ma obowiązek: 
 — udzielić – w miarę możliwości i dostępnych środków – pomocy ofiarom wypadku;
 — zapewnić – w miarę możliwości i dostępnych środków – bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku oraz zapobiec zwiększeniu się szkody;
 — starać się – w miarę możliwości i dostępnych środków – zebrać dowody pozwalające na ustalenie okoliczności wypadku oraz rodzaju 

i rozmiarów szkody;
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 — udzielić osobom poszkodowanym niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji nas jako ubezpieczyciela, łącznie z podaniem da-
nych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia;

 — w razie zderzenia z innym pojazdem mechanicznym ustalić, w miarę możliwości, nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym posiadacz pojazdu 
zawarł umowę ubezpieczenia OC;

 — powiadomić policję o wypadku z ofiarami w ludziach oraz o wypadku powstałym w okolicznościach, które nasuwają przypuszczenie, że 
popełniono przestępstwo;

 — niezwłocznie powiadomić nas telefonicznie o zajściu zdarzenia objętego umową ubezpieczenia;
 — przedstawić nam dokumenty i dane niezbędne do ustalenia naszej odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania;
 — udzielić wszelkich wymaganych przez nas informacji, wypełnić zgodnie z prawdą formularz zgłoszenia szkody i zwrócić go niezwłocznie nam.

Ubezpieczony ZK nie może bez naszej zgody podejmować żadnych zobowiązań w stosunku do osób zgłaszających roszczenia ani też składać 
żadnych oświadczeń o przyjęciu odpowiedzialności za wypadek.
Jeśli przeciwko Ubezpieczonemu ZK zostało wszczęte postępowanie karne, karno-administracyjne lub podobne, musi on niezwłocznie nas 
o tym powiadomić. 

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka może zostać opłacona jednorazowo lub w ratach. Sposób płatności składki: przelewem. Składkę lub pierwszą ratę należy opłacić przy 
składaniu wniosku o ubezpieczenie lub do dnia ważności propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia, jeżeli została doręczona Ubezpieczające-
mu. Kolejne raty składki należy opłacić w terminach wskazanych w polisie. 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowę ubezpieczenia ZK zawiera się na okres jednakowy z okresem umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawartego przez Ciebie z nami, jednak okres ubezpieczenia nie może 
być krótszy niż 15 dni i dłuższy niż 12 miesięcy.
Umowa ubezpieczenia jest zawarta po dostarczeniu Ubezpieczającemu OWU, w tym pocztą lub pocztą elektroniczną, z dniem zapłacenia 
składki lub jej pierwszej raty oraz po dokonaniu inspekcji samochodu, o ile była wymagana przez Ubezpieczyciela.
Jeżeli nie umówiono się inaczej, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty podanej w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, nie 
wcześniej jednak niż po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty i z chwilą przekroczenia przez samochód granicy Polski.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z chwilą powrotnego przekroczenia granicy Polski przez Ubezpieczonego ZK, kierującego samochodem 
podanym w polisie.
Nasza odpowiedzialność wygasa z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę?
 —  Jeśli umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 30 dni – możesz odstąpić od umowy ubezpieczenia w okresie 7 dni (w przypadku gdy jesteś 

przedsiębiorcą) lub w okresie 30 dni (w przypadku gdy nie jesteś przedsiębiorcą). W takim przypadku umowa ubezpieczenia rozwiąże się 
z dniem, w którym otrzymamy Twoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia.

 — Możesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdym momencie jej trwania.


