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Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych
za szkody powstałe w związku z ruchem
tych pojazdów w krajach należących
do Systemu Zielonej Karty

do Ubezpieczonego; dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz
pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym
szkoda została wyrządzona,
2) powstałe w przewożonych za opłatą pojazdem Ubezpieczonego ładunkach, przesyłkach lub bagażu,
3) polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych,
wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych,
numizmatycznych,
4) polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie
do umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
w krajach należących do Systemu Zielonej Karty, zwane dalej OC ZK,
zawieranych pomiędzy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwane dalej
UNIQA TU S.A., a osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami
organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, zwanymi dalej
Ubezpieczającym.
2. Umowę ubezpieczenia zawiera się na rzecz posiadacza pojazdu mechanicznego
zwanego dalej Ubezpieczonym.
3. Pojazdami mechanicznymi w rozumieniu OWU są pojazdy podlegające
rejestracji w Rzeczpospolitej Polskiej stosownie do przepisów Ustawy Prawo
o ruchu drogowym.
4. Za zgodą UNIQA TU S.A. ubezpieczeniem mogą być objęte pojazdy mechaniczne inne niż określone w ust. 3.
5. Jeżeli zarówno poszkodowany jak i Ubezpieczony lub kierujący pojazdem
mechanicznym należącym do Ubezpieczonego są obywatelami Rzeczpospolitej
Polskiej i mają w niej stałe miejsce zamieszkania, wówczas do oceny skutków
zdarzenia, zasad odszkodowawczych, ustalania wysokości i zakresu należnego
świadczenia, do których zobowiązane jest UNIQA TU S.A. właściwe jest prawo
polskie, o ile prawo miejsca zdarzenia nie stanowi inaczej.

OWU

Zawarcie i rozwiązanie umowy ubezpieczenia
§5
1.

Umowę ubezpieczenia OC ZK zawiera się na wniosek Ubezpieczającego.

2.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres wskazany przez Ubezpieczającego,
z tym że okres ubezpieczenia nie może być krótszy niż 15 dni i dłuższy niż
12 miesięcy.

3.

Zawarcie umowy ubezpieczenia UNIQA TU S.A. potwierdza polisą oraz wydaje
Międzynarodową Kartę Ubezpieczenia Samochodowego (zwana dalej Zieloną
Kartą).

4.

Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia przez UNIQA
TU S.A. polisy Ubezpieczającemu.

5.

W przypadku utraty lub zniszczenia dokumentów, o których mowa w ust. 3,
UNIQA TU S.A., na pisemny wniosek Ubezpieczonego/Ubezpieczonego,
wystawia duplikat polisy oraz nową Zieloną Kartę na czas zgodny z okresem,
na który została zawarta umowa ubezpieczenia.

6. Ilekroć w OWU używa się pojęcia „niezwłocznie”, oznacza to wykonanie
obowiązków, opisanych w poszczególnych postanowieniach OWU, bez zbędnej
zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni.
§6
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1.

Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się:
1) z upływem terminu określonego w umowie ubezpieczenia,
2) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia,
3) z dniem przeniesienia prawa własności pojazdu,
4) z dniem wyrejestrowania pojazdu.

2.

Po rozwiązaniu umowy Ubezpieczonemu lub osobie przez niego upoważnionej nie wolno posługiwać się Zieloną Kartą ani odstępować jej nabywcy
pojazdu pod rygorem określonym w § 13 ust. 2.

§2
1. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego lub kierującego pojazdem mechanicznym należącym do Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem
tego pojazdu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, na terytorium państw
należących do Systemu Zielonej Karty, określonych w polisie.
2. O ile prawo kraju zdarzenia nie stanowi inaczej, odpowiedzialność za szkody
wyrządzone ruchem naczepy lub przyczepy objęta jest ochroną umowy
ubezpieczenia pojazdu ciągnącego, jeżeli przyczepa lub naczepa złączona była
z pojazdem lub odłączyła się od pojazdu ciągnącego i jeszcze się toczyła.

§7
1.

Jeżeli umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 1 miesiąc Ubezpieczający może
odstąpić od umowy w terminie:
1) 30 dni, jeśli jest osobą fizyczną,
2) 7 dni, jeśli jest przedsiębiorcą,
od daty zawarcia umowy.

2.

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym UNIQA TU S.A. udzielało ochrony
ubezpieczeniowej.

3.

Bez względu na długość okresu ubezpieczenia Ubezpieczający może odstąpić
od zawartej umowy ubezpieczenia, niezależnie od okresu na jaki została
zawarta, o ile odstąpienie ma miejsce przed terminem rozpoczęcia okresu
ubezpieczenia określonego w polisie.

3. Zasadę określoną w ust. 2 stosuje się również w razie złączenia pojazdów w celu
holowania.
§3
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach
odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem
mechanicznym, określonym przez prawo miejsca zdarzenia, najwyżej jednak
do limitów i w zakresie warunków przewidzianych w regulacjach prawnych
państwa, na terytorium którego miało miejsce zdarzenie lub do sumy gwarancyjnej i w zakresie warunków określonych w umowie ubezpieczenia.
2. 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, zakład Ubezpieczyciel pokrywa zobowiązanie,
najwyżej jednak do sumy gwarancyjnej i w zakresie warunków określonych
w dokumencie ubezpieczenia.
3. Z tytułu ubezpieczenia OC ZK, UNIQA TU S.A. jest zobowiązane do:
1) zwrotu niezbędnych i uzasadnionych okolicznościami zdarzenia kosztów
poniesionych w celu zapobieżenia szkodzie lub ograniczenia rozmiaru
szkody,
2) pokrycia niezbędnych kosztów obrony sądowej przeciw roszczeniom osoby
trzeciej, w sporze prowadzonym na polecenie UNIQA TU S.A. lub za jego
zgodą.

§8
1.

W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu,
na jaki umowa została zawarta Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki
za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

2.

W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany
wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność,
nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie
zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Składka ubezpieczeniowa
4. Koszty, o których mowa w ust. 3 wraz z należnym odszkodowaniem nie mogą
przekraczać sumy gwarancyjnej, o której mowa w ust. 1 i 2, o ile przepisy prawa
ubezpieczeniowego kraju zdarzenia nie stanowią inaczej.

§9
1.

Składkę ubezpieczeniową ustala się według taryfy obowiązującej w dniu
zawarcia umowy ubezpieczenia.

2.

Wysokość składki za ubezpieczenie zależy od:
1) okresu ubezpieczenia,
2) rodzaju pojazdu,
3) pojemności silnika,
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§4
O ile prawo kraju zdarzenia nie stanowi inaczej, UNIQA TU S.A. nie odpowiada
za szkody:
1) polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone
Ubezpieczonemu przez kierującego pojazdem mechanicznym należącym
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

strefy taryfowej,
miejsca zamieszkania (siedziby) właściciela pojazdu,
dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia,
specjalnego wykorzystania pojazdu,
okresu eksploatacji pojazdu,
wieku właściciela/współwłaściciela pojazdu,
sposobu płatności składki,
kontynuacji ubezpieczenia w Grupie UNIQA,
indywidualnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego,

3.

Składka należna do zapłaty nie może być niższa niż składka minimalna
określona w taryfie składek.

4.

Składka ubezpieczeniowa jest płatna jednorazowo przy zawieraniu umowy
ubezpieczenia chyba, że w polisie określono inny sposób i termin opłacenia
składki.

5.

Wysokość składki ubezpieczeniowej oraz termin jej zapłaty jest określony
w polisie.

kolwiek kar pieniężnych i grzywien lub innych podobnych płatności
nałożonych na Ubezpieczonego lub kierującego pojazdem mechanicznym
należącym do Ubezpieczonego.
11. Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić UNIQA TU S.A.
o przeniesieniu prawa własności pojazdu.
12. Jeżeli Ubezpieczony lub kierujący pojazdem mechanicznym należącym
do Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełnili
któregokolwiek z obowiązków wymienionych w niniejszym paragrafie i miało
to wpływ na ustalenie zakresu ich odpowiedzialności za zaistnienie zdarzenia
objętego ubezpieczeniem oraz okoliczności i skutków wypadku lub
na zwiększenie rozmiarów szkody, UNIQA TU S.A. może odpowiednio
zmniejszyć odszkodowanie lub dochodzić od tych osób zwrotu całości
lub części odszkodowania, wypłaconego za szkody z tego tytułu.
Zawiadomienia i oświadczenia

Początek i koniec odpowiedzialności
§ 10
1.

Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność UNIQA TU S.A. rozpoczyna
się od dnia następnego po zapłaceniu składki, nie wcześniej jednak niż od dnia
wskazanego w polisie.

2.

Odpowiedzialność UNIQA TU S.A. z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia
kończy się w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 1.

§ 12
Zawiadomienia i oświadczenia, które w związku z umową ubezpieczenia składane
są przez strony umowy, powinny być dokonywane na piśmie i doręczane
za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym. Jeżeli Ubezpieczony lub kierujący pojazdem mechanicznym należącym do Ubezpieczonego zmieni siedzibę
lub miejsce zamieszkania i nie zawiadomi o tym UNIQA TU S.A., zawiadomienia
lub oświadczenia skierowane przez UNIQA TU S.A. listem poleconym na adres
ostatniego znanego miejsca siedziby lub zamieszkania Ubezpieczonego lub kierującego pojazdem mechanicznym należącym do Ubezpieczonego wywierają skutki
prawne od chwili, w której byłyby doręczone Ubezpieczonemu lub kierującemu
pojazdem mechanicznym należącym do Ubezpieczonego, gdyby nie zmienili
miejsca siedziby lub zamieszkania.

Obowiązki posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym
Roszczenie zwrotne
§ 11
§ 13
1.

Kierujący pojazdem poza granicami RP obowiązany jest posiadać dokumenty
ubezpieczenia wymienione w § 5 ust. 3 i okazywać je na każde żądanie
organów kontrolnych.

2.

UNIQA TU S.A. nie odpowiada za skutki nieokazania dokumentów ubezpieczenia organom kontrolnym podczas wjazdu, przebywania i wyjazdu pojazdem z terytorium państw wymienionych w polisie.

3.

W razie wypadku kierujący pojazdem mechanicznym jest obowiązany:
1) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu w miejscu wypadku,
2) starać się o złagodzenie skutków wypadku oraz w miarę możliwości zapewnić udzielenie pomocy lekarskiej osobom poszkodowanym, jak również
zabezpieczyć mienie osób poszkodowanych,
3) zapobiec, w miarę możliwości, zwiększeniu się rozmiarów szkody oraz
starać się o zebranie dowodów pozwalających na ustalenie okoliczności
wypadku oraz rodzaju i rozmiarów szkody,
4) udzielić osobom poszkodowanym niezbędnych informacji, koniecznych
do identyfikacji Ubezpieczyciela, łącznie z podaniem danych dotyczących
zawartej umowy ubezpieczenia,
5) w razie zderzenia z innym pojazdem ustalić w miarę możliwości nazwę
Ubezpieczyciela, z którym posiadacz tego pojazdu zawarł umowę
ubezpieczenia OC,
6) powiadomić policję o wypadku z ofiarami w ludziach oraz o wypadku
powstałym w okolicznościach nasuwających przypuszczenia, że popełniono przestępstwo.

1.

UNIQA TU S.A. przysługuje względem kierującego pojazdem, uprawnienie
do żądania zwrotu wypłaconego odszkodowania, jeżeli kierujący:
1) wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo będąc
pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych
lub innych środków zmieniających świadomość lub upośledzających
sprawność psychofizyczną,
2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa,
3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia,
4) zbiegł z miejsca zdarzenia,
5) dokonał sfałszowania Zielonej Karty, a miało to wpływ na powstanie
odpowiedzialności UNIQA TU S.A. za szkodę.

2.

UNIQA TU S.A. przysługuje względem Ubezpieczonego uprawnienie do żądania zwrotu wypłaconego odszkodowania w przypadku, gdy umowa rozwiązała się, a kierujący pojazdem posłużył się Zieloną Kartą.

3.

Stan po użyciu alkoholu, fakt znajdowania się pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków zmieniających
świadomość lub upośledzających sprawność psychofizyczną oraz uprawnienia
do kierowania pojazdem ocenia się według prawa państwa właściwego
dla miejsca zdarzenia.

Skargi i zażalenia
§ 14

4.

5.

6.

Ubezpieczający/Ubezpieczony lub kierujący pojazdem należącym do Ubezpieczonego są zobowiązani w terminie 7 dni od daty zdarzenia, zawiadomić
pisemnie UNIQA TU S.A. o zaistniałym wypadku, przedstawić okoliczności oraz
posiadane dowody potwierdzające okoliczności wypadku i rozmiary szkód.

1.

W przypadku zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub kierującego pojazdem należącym do Ubezpieczonego, zobowiązani są oni niezwłocznie powiadomić o tym UNIQA TU S.A.
oraz przedstawić dowody dotyczące okoliczności wypadku i rozmiaru szkód.

Ubezpieczającemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje
prawo do pisemnego zgłaszania do Centrali UNIQA TU S.A. skarg i zażaleń
na zaniedbania lub nienależyte wykonywanie obowiązków przez osoby
lub jednostki działające w imieniu i na rzecz UNIQA TU S.A.

2.

Centrala UNIQA TU S.A. jest zobowiązana rozpatrzyć skargę lub zażalenie
bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty
jej wpływu do UNIQA TU S.A.

Ubezpieczający/Ubezpieczony lub kierujący pojazdem mechanicznym należącym do Ubezpieczonego nie może bez zgody UNIQA TU S.A. podejmować
żadnych zobowiązań w stosunku do osób zgłaszających roszczenia.

Postanowienia końcowe

7.

Jeżeli poszkodowany wystąpi z roszczeniem o odszkodowanie na drogę
sądową przeciwko Ubezpieczonemu/Ubezpieczonemu lub kierującemu pojazdem mechanicznym należącym do Ubezpieczonego, obowiązani są oni
niezwłocznie zawiadomić o tym UNIQA TU S.A. Na żądanie UNIQA TU S.A.
zobowiązani są oni również do udzielenia pełnomocnictwa procesowego
osobie wskazanej przez UNIQA TU S.A.

1.

W porozumieniu z Ubezpieczającym mogą być stosowane w umowie
ubezpieczenia warunki dodatkowe lub odmienne od przyjętych w niniejszych
OWU pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa, a ich wprowadzenie nastąpiło w formie
pisemnej i zostało potwierdzone przez strony umowy.

8.

Jeżeli prawo miejsca zdarzenia nie stanowi inaczej, UNIQA TU S.A. nie pokrywa
kosztów zastępstwa procesowego Ubezpieczonego lub kierującego pojazdem
mechanicznym należącym do Ubezpieczonego, ustanowionego w postępowaniu cywilnym bez zgody UNIQA TU S.A.

2.

W sprawach nieuregulowanych w OWU mają zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

3.

Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć
albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przez sąd właściwy
dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego
lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

9.

Jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu lub kierującemu pojazdem mechanicznym
należącym do Ubezpieczonego, w związku z zaistniałym zdarzeniem objętym
ochroną ubezpieczeniową, zostało wszczęte postępowanie karne lub karnoadministracyjne, są oni zobowiązani niezwłocznie powiadomić UNIQA TU S.A.

10. UNIQA TU S.A. nie pokrywa kosztów ustanowienia obrońcy w postępowaniu
karnym prowadzonym przeciwko Ubezpieczonemu lub kierującemu
pojazdem mechanicznym należącym do Ubezpieczonego, a także jakich-
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§ 15

§ 16
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu
UNIQA TU S.A. Nr 138/2007 z dnia 06.07.2007 r. i mają zastosowanie do umów
ubezpieczenia zawieranych od dnia 10 sierpnia 2007 r.

