
 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku
z ruchem tych pojazdów w ramach Pakietu AUTO  

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, Polska, 
zezwolenie Ministra Finansów z 31 stycznia 1990, DMU-006-5-90
Produkt: Pakiet AUTO

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz informacje dotyczące umowy są podane w innych dokumentach.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Jest to ubezpieczenie majątkowe z grupy 10 działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpo-
wiedzialności przewoźnika. Ubezpieczenie należy do ubezpieczeń obowiązkowych regulowanych przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej: Ustawa). Niniejszy dokument został sporządzony 
według stanu prawnego na dzień 31 marca 2020 r.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

√ Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, 
która, kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzial-
ności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego po-
jazdu. 

√ Odpowiadamy do wysokości sum gwarancyjnych nie niższych niż sumy 
określone w Ustawie. Kwoty wyrażone w euro przeliczane są przy zastoso-
waniu kursu średniego Narodowego Banku Polskiego, który obowiązywał 
w dniu wyrządzenia szkody. 

√ Za szkody spowodowane w państwach, których biura narodowe są sy-
gnatariuszami Porozumienia Wielostronnego (tj. umowy zawartej między 
biurami narodowymi z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA – oraz państw 
stowarzyszonych, określającej wzajemne stosunki między biurami narodo-
wymi), Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group (dalej: Wiener) odpowiada 
do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego państwa, nie 
niższej jednak niż suma określona powyżej. Biuro narodowe to znajdująca 
się na terytorium danego państwa organizacja zakładu ubezpieczeń, który 
prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Sygnatariuszami 
Porozumienia Wielostronnego są: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chor-
wacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, 
Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, 
Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, 
Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. 

√ Ubezpieczenie obejmuje zwrot kosztu dodatkowego badania techniczne-
go, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy - Prawo o ruchu drogo-
wym. 

√ Ubezpieczenie obejmuje, w granicach sumy gwarancyjnej, zwrot:
•  uzasadnionych okolicznościami zdarzenia kosztów poniesionych  

w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody;
•  niezbędnych kosztów obrony w postępowaniu karnym i kosztów za-

stępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych na polece-
nie lub za zgodą Wiener.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

X Wiener 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. To wy-
łączenie odpowiedzialności nie obejmuje jednak szkody wyrządzonej  
w mieniu, jeżeli pojazdy mechaniczne uczestniczące w zdarzeniu są przed-
miotem umowy leasingu zawartej przez posiadaczy tych pojazdów z tym 
samym finansującym lub zostały przewłaszczone przez posiadaczy tych 
pojazdów na tego samego wierzyciela lub które są przedmiotem zastrze-
żenia własności rzeczy sprzedanej na rzecz tego samego wierzyciela;

•  wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, 
chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz inne-
go pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty;

•  polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszel-
kiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizma-
tycznych i podobnych;

•  polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

! Zaspokojenie lub uznanie przez Ubezpieczonego roszczenia o naprawienie 
wyrządzonej przez niego szkody nie ma skutków prawnych względem Wie-
ner, jeśli Wiener nie wyraziło na to uprzednio zgody. 

! Jeżeli Ubezpieczony lub osoba występująca z roszczeniem, z winy umyśl-
nej lub rażącego niedbalstwa, nie dopełnili obowiązków wymienionych  
w art. 16 Ustawy, a miało to wpływ na ustalenie istnienia lub zakresu ich od-
powiedzialności cywilnej bądź też na zwiększenie rozmiarów szkody, Wiener  
może dochodzić od tych osób zwrotu części wypłaconego uprawnionemu 
odszkodowania lub ograniczyć wypłacane tym osobom odszkodowanie. 

! Wiener nie ma możliwości umownego ograniczenia swojej odpowiedzialności.
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Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

√ Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia zaistniałe w Polsce. 
√ Ubezpieczenie obejmuje, na zasadzie wzajemności, również zdarzenia zaistniałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielo-

stronnego.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

• Ubezpieczający jest zobowiązany do zapłacenia składki ubezpieczeniowej.
• Ubezpieczający i Ubezpieczony mają następujące obowiązki:

• przed zawarciem umowy ubezpieczenia:
- udzielić zgodnie z prawdą odpowiedzi na pytania zadane przez Wiener;
- jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawierana przed rejestracją pojazdu będącego pojazdem samochodowym, ciągnikiem rolniczym, motorowerem albo przyczepą, 

na żądanie Wiener – przedstawić zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego tego pojazdu albo świadectwo zgodności, świadectwo zgodności 
WE, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;

• w trakcie trwania umowy ubezpieczenia:
- zawiadomić Wiener o zmianach okoliczności, o które Wiener zapytywało przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
- przekazać nabywcy pojazdu potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia oraz powiadomić na piśmie Wiener o fakcie przeniesienia prawa własności tego 

pojazdu i o danych nabywcy;
• w razie zgłoszenia roszczenia:

- wykonać obowiązki wskazane w art. 16 Ustawy, w tym:
- zapobiec, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody;
- niezwłocznie powiadomić Wiener o zdarzeniu, udzielając niezbędnych wyjaśnień i przekazując posiadane informacje;
- przedstawić posiadane dowody dotyczące zdarzenia i szkody oraz ułatwić Wiener ustalenie okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkód, jak również udzielić pomocy 

w dochodzeniu przez Wiener roszczeń przeciwko sprawcy szkody.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Jednorazowo albo w ratach, wysokość składki i terminy jej zapłaty są określone w dokumencie ubezpieczenia.



Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

• Odpowiedzialność Wiener rozpoczyna się, co do zasady, z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki lub jej pierwszej raty. Sytuacje, w których odpowiedzialność Wiener 
rozpoczyna się w innej chwili, są wskazane w art. 39 ust. 1a, 2 i 3 Ustawy.

• Odpowiedzialność Wiener ustaje z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia w sytuacjach określonych zamkniętym katalogu zawartym w art. 33 Ustawy.

Jak rozwiązać umowę?

• Ubezpieczający może rozwiązać umowę ubezpieczenia, składając oświadczenie bądź dokonując innej stosownej czynności wymienionej w art. 33 Ustawy.
• Umowa ubezpieczenia może zostać rozwiązana za porozumieniem stron w sytuacji, gdy Ubezpieczony przestał podlegać obowiązkowi ubezpieczenia.
• Oświadczenie Ubezpieczającego dotyczące rozwiązania umowy powinno być sporządzone na piśmie i dostarczone Wiener za potwierdzeniem odbioru lub przesłane 

listem poleconym.
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