
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 9 według załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – 
Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 ✔ Uszkodzenie (w tym całkowite zniszczenie) bagażu w wyniku 

wypadku, w którym uległ uszkodzeniu samochód.
 ✔ Kradzież bagażu wraz z  samochodem lub kradzież bagażu 

z samochodu, o ile doszło do włamania do samochodu. 

 ✘ Szkód powstałych wskutek kradzieży bagażu z samochodu, 
jeśli nie doszło do włamania.

 ✘ Szkód powstałych wskutek kradzieży bagażu, jeśli do kra-
dzieży doszło w  następstwie niezamknięcia przez Ubez-
pieczonego samochodu lub bagażnika zewnętrznego za-
montowanego na samochodzie, w tym boksu dachowego, 
w którym umieszczony był bagaż. 

 ✘ Powstałe w następstwie niewłaściwego zamontowania ba-
gażu.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
Z naszej odpowiedzialności wyłączone są szkody:
 ! spowodowane umyślnie przez Ciebie lub Ubezpieczonego;
 ! spowodowane wskutek rażącego niedbalstwa Twojego lub 

Ubezpieczonego, chyba że zapłata odszkodowania lub speł-
nienie świadczenia odpowiada w  danych okolicznościach 
względom słuszności;

 ! powstałe podczas i wskutek kierowania samochodem przez 
osoby, które znajdowały się w stanie nietrzeźwości lub w sta-
nie po użyciu alkoholu, środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub środków zastępczych w  rozumieniu 
przepisów o  przeciwdziałaniu narkomanii lub podobnie 
działających leków; dotyczy to nawet sytuacji, gdy środki 
były przepisane przez lekarza, o ile zgodnie z informacją od 
producenta leku jego zażycie wpływa na zdolność prowa-
dzenia samochodów; musi zachodzić związek przyczynowy 
pomiędzy zaistniałym wypadkiem i użyciem wyżej wymie-
nionych substancji przez kierowcę samochodu.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 ✔ Polska i pozostałe kraje europejskie (ubezpieczenie od kradzieży nie obejmuje zdarzeń na terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii).

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 
ponadto okoliczności jemu znane; w razie zawarcia umowy ubezpieczenia, mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte 
okoliczności uważać będziemy za nieistotne;

 — 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 tych dokumentów – stwierdzone przez Ciebie niezgodności danych 
i informacji zawartych w treści tych dokumentów z 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;
 — udostępnić samochód do przeprowadzenia inspekcji – jeśli tego zażądamy; 
 — niezwłocznie dostarczyć zaświadczenie o dotychczasowym przebiegu ubezpieczenia – jeśli tego zażądamy.
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W przypadku szkody Ty (lub Ubezpieczony) masz obowiązek:
 — powiadomić nas niezwłocznie o wypadku (nie później jednak niż w ciągu 7 dni od wypadku) i kradzieży (nie później jednak niż w ciągu 2 

dni od dnia, w którym dowiedziałeś się o kradzieży);
W przypadku szkody Ty (lub Ubezpieczony) masz obowiązek:

 — powiadomić nas niezwłocznie o wypadku (nie później jednak niż w ciągu 7 dni od wypadku) i kradzieży (nie później jednak niż w ciągu 2 dni 
od dnia, w którym dowiedziałeś się o kradzieży);

 — zapewnić – w miarę możliwości i dostępnych środków – bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku;
 — w miarę możliwości i dostępnych środków – ratować samochód i jego wyposażenie, aby zapobiec szkodzie lub zmniejszyć jej rozmiary;
 — nie wprowadzać żadnych zmian lub napraw w uszkodzonym pojeździe ani wyposażeniu dodatkowym bez wcześniejszych oględzin doko-

nanych przez naszego przedstawiciela, chyba że:
 ■ było to uzasadnione koniecznością kontynuowania bezpiecznej jazdy,
 ■ odstąpiliśmy od konieczności wykonania oględzin, o czym poinformowaliśmy Ciebie lub Ubezpieczonego lub inną osobę uprawnioną 

(przez Ciebie lub Ubezpieczonego), 
 ■ w terminie 7 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia szkody nie przeprowadziliśmy oględzin lub nie poinformujemy o konieczności 

powołania niezależnego rzeczoznawcy;
 — powiadomić policję lub inne odpowiednie organy niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 1 dnia od dowiedzenia się o:

 ■ szkodzie, którą przypuszczasz, że powstała w wyniku przestępstwa,
 ■ kradzieży bagażu;

 — w razie kolizji z innym środkiem transportu (samochodem) przeznaczonym do poruszania się po drogach, w miarę możliwości:
 ■ zanotować numer rejestracyjny tego samochodu,
 ■ ustalić imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu osoby kierującej tym samochodem,
 ■ ustalić numer polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, nazwę i adres zakładu ubezpieczeń w zakresie obowiązkowego ubezpiecze-

nia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych – dotyczy to wszystkich uczestników kolizji, 
 ■ gdy sprawcą był kierujący pojazdem niezarejestrowanym w Polsce, posiadający Zieloną Kartę – zażądać wydania kopii Zielonej Karty 

(tj. oderwij i zabierz jej dolną część); 
 — w razie wypadku spowodowanego przez zwierzęta, w miarę możliwości ustalić dane właściciela i  ewentualnego jego ubezpieczyciela 

w zakresie ubezpieczenia OC (obowiązkowego lub dobrowolnego);
 — współpracować z nami lub naszym przedstawicielem w celu ustalenia okoliczności wypadku i rozmiaru szkody;
 — udzielić nam wszelkiej pomocy, jeśli dochodzimy roszczeń przeciwko sprawcy wypadku;
 — przedstawić nam dokumenty i dane niezbędne do ustalenia naszej odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania.

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 zawiera się na okres 12 miesięcy, na podstawie złożonego przez Ciebie wniosku.
Na podstawie złożonego przez Ciebie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia możemy przygotować propozycję zawarcia umowy ubez-
pieczenia, która będzie zawierała informacje o zakresie ochrony ubezpieczeniowej, wysokości składki oraz terminach i sposobach jej płatności. 
Propozycję zawarcia umowy ubezpieczenia doręczymy Ci wraz z OWU. Nasza propozycja zawarcia umowy ubezpieczenia będzie ważna do 
dnia wskazanego w tej propozycji.
Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta z chwilą zapłacenia przez Ciebie składki lub jej pierwszej raty w terminie określonym podczas składania 
wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub w propozycji zawarcia umowy.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się w dniu wskazanym w polisie jako początek okresu ubezpieczenia.
Nasza odpowiedzialność wygasa z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia oraz w innych przypadkach określonych w OWU. 

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.


