
 
 
 

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje dotyczące umowy zawarte są w innych dokumentach: w dokumencie ubezpieczenia (Polisie) oraz  
w Szczególnych warunkach ubezpieczenia nadwyżkowego odpowiedzialności cywilnej posiadaczy flot pojazdów za znaczące szkody, („SWUN”), zatwierdzonych Uchwałą 
Zarządu TUZ TUW Nr U/16/2020 z dnia 26lutego  2020 r., w których znajdują się szczegółowe informacje o zasadach udzielania ochrony ubezpieczeniowej. 
 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie  
Jest to skierowane do przedsiębiorców  dobrowolne ubezpieczenie nadwyżkowe do obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych . Zawarcie umowy 
na podstawie SWUN nie zwalnia posiadacza pojazdu mechanicznego z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych, nałożonego w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
(Dz.U. 2003 Nr 124, poz. 1152 z późniejszymi zmianami), ani też go nie zastępuje. Ubezpieczenie nadwyżkowe nie zwalania z obowiązku posiadania Certyfikatu Zielonej 
Karty, wystawionej w związku z ważną umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, TUZ TUW nie jest zobowiązany do wydania 
Certyfikatu Zielonej Karty. 
Grupy ubezpieczenia:  10 II działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

 

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 
Przedmiotem Ubezpieczenia Nadwyżkowego jest odpowiedzialność 
cywilna za Znaczącą Szkodę objętą zakresem Ubezpieczenia 
Nadwyżkowego wyrządzoną w związku z ruchem pojazdu wchodzącego 
w skład Floty ponoszona zgodnie z przepisami państwa, na terytorium 
którego zaszło zdarzenie. Jeżeli zdarzenie wyrządzające szkodę miało 
miejsce na terytorium państwa trzeciego, a Ubezpieczony i 
poszkodowany mają obywatelstwo polskie  
i roszczenie zostało zgłoszone w Polsce, a zezwala na to prawo miejsca 
zdarzenia, to odpowiedzialność cywilna określana jest zgodnie  
z przepisami polskimi. 
 

 

 Suma ubezpieczenia:  
1. Suma gwarancyjna stanowi łącznie dla wszystkich Pojazdów 

wchodzących w skład Floty górny limit odpowiedzialności, do którego 
TUZ TUW ponosi odpowiedzialność za objętą Umową Ubezpieczenia 
Nadwyżkowego Znaczącą Szkodę i jest każdorazowo określana w 
Polisie. 

2. Suma gwarancyjna określana jest w EURO i stanowi równowartość  
w złotych ustalaną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego 
przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia 
Znaczącej Szkody.  

3. Suma gwarancyjna Ubezpieczenia Nadwyżkowego obniża się w 
miarę wypłacania Odszkodowania Nadwyżkowego w związku z 
ruchem Pojazdu wchodzącego w skład Floty. Z chwilą wypłaty 
Odszkodowania Nadwyżkowego równego sumie gwarancyjnej dla 
Ubezpieczenia Nadwyżkowego, suma gwarancyjna wyczerpuje się w 
całości i odpowiedzialność TUZ TUW wygasa.  

  
 
  
 
 

 

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
Ubezpieczeniem Nadwyżkowym nie są objęte: 

 Szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu, jeżeli kierujący 
wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa, 

 Szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu 
przeznaczonego do przewozu liczby pasażerów większej niż 9 
osób, chyba że umówiono się inaczej. 

 Szkody w Mieniu, niezależnie od tego, na terytorium jakiego 
państwa objętego zakresem  terytorialnym Ubezpieczenia 
Nadwyżkowego zaszło Zdarzenie: 

 polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, 

wyrządzone przez kierującego posiadaczowi Pojazdu; dotyczy 

to również sytuacji, w której posiadacz Pojazdu, którym 

Szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub 

współposiadaczem Pojazdu, w którym Szkoda została 

wyrządzona; 
 

 wynikłe w przewożonych przesyłkach lub bagażu, chyba że 
odpowiedzialność za powstałą Szkodę w Mieniu ponosi 
posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż Pojazd 
przewożący te przedmioty; 

 polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów 
wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz 
zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych; 

 polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska; 
 

 Szkody, jeżeli pojazdy mechaniczne, w tym Pojazd, 
uczestniczące w Zdarzeniu lub dołączone do nich przyczepy 
przewożą za opłatą lub bez opłaty Materiały Niebezpieczne, 
nawet jeżeli przewóz Materiałów Niebezpiecznych nie jest 
wykonywany na terytorium państwa sygnatariusza 
Europejskie Umowy ADR, chyba że: 

 
 odpowiedzialność za powstałą szkodę w mieniu ponosi 

posiadacz innego pojazdu mechanicznego bądź,   
 

 Szkoda powstała w związku z ruchem Pojazdu, za którą ponosi 
odpowiedzialność kierujący Pojazdem, została wywołana w 
rozmiarze, na który nie wpłynęły właściwości Towaru 
Niebezpiecznego uzasadniające zaliczenie go do odpowiedniej 
Klasy określonej zgodnie z Załącznikiem A do Umowy 
Europejskiej ADR, do której zaliczał się przewożony Materiał 
Niebezpieczny.   

 powstałe podczas, w wyniku lub związanych z działaniami  
o charakterze wojennym, niezależnie od faktu braku 
formalnego wypowiedzenia wojny, zbrojnej inwazji lub innego 
rodzaju działań militarnych, stanu wojennego lub stanu 
wyjątkowego, zbrojnego przejęcia władzy, wojny domowej, 
buntu, przewrotu, rewolucji, powstań, protestów, zamieszek 
lub niepokojów społecznych, strajków, jak również Aktów 
terroryzmu; 

 
 w odniesieniu do Zdarzenia jakie zaszły na terytorium państwa 

trzeciego, wyłączone zgodnie z przepisami tego państwa. 
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TUZ TUW, w granicach odpowiedzialności deliktowej Ubezpieczonego, 
wynikającej z przepisów państwa objętego zakresem terytorialnym na 
terytorium którego zaszło zdarzenie, wypłaci, na warunkach 
wynikających ze SWUN i Polisy, Odszkodowanie Nadwyżkowe za 
następstwa zdarzenia jakie zaszło w okresie odpowiedzialności, 
wyrządzającego pierwszą Znaczącą Szkodę. Kwota Odszkodowania 
Nadwyżkowego, stanowi różnicę pomiędzy wysokością znaczącej 
szkody w mieniu a sumą gwarancyjną, jaka, zgodnie z polskimi 
przepisami stanowi dla krajowego zakładu ubezpieczeń w rozumieniu 
Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Dz.U. z 2015 
r. poz. 1844 ze zmianami) górny limit odpowiedzialności w odniesieniu 
do szkód w majątku dla tego zdarzenia, które wywołało Znaczącą 
Szkodę . 

  

 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie  

 Zakres terytorialny ochrony, udzielanej Ubezpieczeniem Nadwyżkowym, ogranicza się wyłączenie do terytorium państwa,  którego Biuro Narodowe jest 
Sygnatariuszem Porozumienia Wielostronnego albo jest stroną Umowy dwustronnej zawartej z Polskim Biurem Ubezpieczeń Komunikacyjnych 
(państwo trzecie) i obejmuje wyłącznie Znaczącą Szkodę w mieniu i na osobie  

 
  

 

Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 
 

Obowiązki Ubezpieczającego 

 opłacenia składki ubezpieczeniowej. 
 

Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego (jeżeli wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rzecz) 

 podanie TUW TUZ znanych sobie okoliczności, o które zakład ubezpieczeń zapytywał przed zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązkowego i które   
pociągają za sobą istotne prawdopodobieństwo zdarzenia ubezpieczeniowego. 

 
Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia 

W razie zaistnienia zdarzenia, należy: 

  użyć wszystkich środków, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, starania się o złagodzenie skutków zdarzenia oraz zapewnienia 
pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak również powiadomienia Policji, o ile doszło do zdarzenia, powstałego w okolicznościach nasuwających 
przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo lub wyrządzona została znacząca szkoda w mieniu objęta Ubezpieczeniem Nadwyżkowym i 
zastosowanie się do poleceń Policji wynikających z przepisów państwa na terytorium którego zaszło zdarzenie; 

 niezwłocznie  przekazać TUZ TUW zawiadomienia otrzymanego od zakładu ubezpieczeń ubezpieczającego obowiązkową odpowiedzialność cywilną 
posiadaczy pojazdów mechanicznych, że roszczenie dotyczące szkody w mieniu  nie  może być zaspokojone na podstawie umowy obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ze względu na możliwe przekroczenie  sumy gwarancyjnej lub o zgłoszeniu roszczenia bezpośrednio wobec 
Ubezpieczonego, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia uzyskania takiej informacji, z podaniem w zgłoszeniu jej przyczyny, przedmiotu, zakresu, 
szacunkowej wysokości oraz miejsca jej powstania; 

  umożliwić przedstawicielowi TUZ TUW podjęcie czynności niezbędnych do prawidłowej likwidacji szkody.  
 

Zachowanie ciągłości obowiązkowego ubezpieczenia OC przez cały okres, kiedy pojazd jest na niego zarejestrowany (nawet, gdy z niego nie korzysta przez 
dłuższy czas) nie jest obowiązkiem Ubezpieczonego wynikającym z Umowy Ubezpieczenia Nadwyżkowego, lecz leży to w jego interesie. 

 
 

  

 

Jak i kiedy należy opłacać składki? 
 
Tryb płatności składki: jednorazowa. 
Terminy płatności: określone w dokumencie ubezpieczenia (Polisie). 

  

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
 
Okres odpowiedzialności określa Polisa i kończy się z dniem rozwiązania Umowy Ubezpieczenia Nadwyżkowego tj. : 

 z upływem okresu, na który została zawarta; 

 z dniem odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia Nadwyżkowego dokonanego w sposób zgodny z ust. 1 niniejszego paragrafu; 

 z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, z uwzględnieniem art. 474 i art. 476 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 
upadłościowe i naprawcze ( Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495, 1655 i 1802) 

 z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 40 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; 

 z dniem wyczerpania sumy gwarancyjnej dla Umowy Ubezpieczenia Nadwyżkowego.  
 

  

 

Jak rozwiązać umowę? 
 jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 

dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy; 

 jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczyciel nie poinformował Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, 
termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie 
zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej; 

 powiadomić listem poleconym, lub o okolicznościach skutkujących wygaśnięciem ochrony wcześniejszym niż upływ terminu, na jaki została zawarta umowa 
ubezpieczenia wysyłając zgłoszenie przez stronę internetową. 
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