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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje dotyczące umowy podane są w innych dokumentach: w dokumencie ubezpieczenia (polisie) oraz Ustawie 
z dnia 22 maja 2003r o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 Nr 124 
poz. 1152 z późn. zm) (dalej: „Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych”), w których znajdują się szczegółowe informacje o zasadach udzielania ochrony ubezpieczeniowej. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie 
Jest to ubezpieczenie obowiązkowe komunikacyjne, które zapewnia poszkodowanym pokrycie kosztów wynikających z uszkodzenia mienia lub szkody osobowej, które powstały 

z winy osoby kierującej ubezpieczonym pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski oraz krajami Unii Europejskiej oraz poza Szwajcarią, Norwegią, Islandią, Andorą i Serbią. 
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 jest odpowiedzialność cywilna posiadacza 
pojazdu oraz kierującego pojazdem mechanicznym za szkody powstałe 
w związku z ruchem pojazdu objętego umową ubezpieczenia, będące 
następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju bądź utraty zdrowia, 
zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Ubezpieczenie OC graniczne 
zawierane jest na okres minimum 30 dni. 

Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego 
uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z: 

 wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego

 bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu
mechanicznego 

 zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego

Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności 
ubezpieczeniowej TUZ TUW w okresie ubezpieczenia. 
Za szkody spowodowane w państwach innych niż Polska, ubezpieczyciel 
odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej w danym 
państwie, jednak nie niższej od sum gwarancyjnych określonych poniżej: 

 w przypadku szkód na osobie - szkody osobowe - 5 210 000 euro 
w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte 
ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,

 w przypadku szkód w mieniu  szkody w mieniu - 1 050 000 euro w 
odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte
ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
Zakład ubezpieczeń 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. 

 wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub 
bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi 
posiadacz innego pojazdu mechanicznego nią pojazd przewożący 
te przedmioty komputerowych programów oraz danych zawartych 
na komputerowych nośnikach informacji 

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

 polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska. 

 wyrządzonej w mieniu, jeżeli pojazdy mechaniczne uczestniczące 
w zdarzeniu są przedmiotem 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 zastrzeżenia własności 
rzeczy sprzedanej na rzecz tego samego wierzyciela. 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
Zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi 
Gwarancyjnemu przysługuje prawo dochodzenia od kierującego 
pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia 
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli 
kierujący: 

! wyrządził szkodę umyślnie, lub w wyniku rażącego niedbalstwa, w 
stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu
środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków 
zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii.

! wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa.

! nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem
mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie 
życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty 
bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa. 

! zbiegł z miejsca zdarzenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

 Ubezpieczenie Graniczne jest wymagane na terytorium RP w przypadku, gdy posiadacz pojazdu mechanicznego posiada pojazd zarejestrowany poza krajami Unii 
Europejskiej oraz poza Szwajcarią, Norwegią, Islandią, Andorą i Serbią. 

Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 

Obowiązki Ubezpieczającego 

 opłacenia składki ubezpieczeniowej  

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

 kierowca poza granicami Polski jest obowiązany posiadać dokumenty ubezpieczenia  i okazywać je na każde żądanie organów kontrolnych. 

 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. 

 w razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem OC granicznym, 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 wypadku z ofiarami w ludziach lub
do wypadku powstałego w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo.

Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia 

 natychmiastowego powiadomienia Straży Pożarnej, Policji i innych służb, jeżeli okoliczności lub rodzaj szkody wymagają obecności tych jednostek w miejscu jej powstania 
(np. podejrzenie o popełnieniu przestępstwa, pożar). 

 podjęcia wszelkich działań zmierzających do ograniczenia jej rozmiarów oraz zabezpieczenia przed szkodą mienia bezpośrednio zagrożonego. 

 zawiadomienia właściwej jednostki terenowej TUW „TUZ” o powstaniu szkody, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od jej powstania lub uzyskania o niej informacji, z podaniem 
w zgłoszeniu jej przyczyny, przedmiotu, zakresu, szacunkowej wysokości oraz miejsca jej powstania. 

 ubezpieczony  nie  może bez zgody Ubezpieczyciela podejmować żadnych zobowiązań w stosunku do osób zgłaszających roszczenia ani też składać żadnych oświadczeń o przyjęciu 
odpowiedzialności za wypadek. 

 jeżeli poszkodowany wystąpi z roszczeniem o odszkodowanie na drogę sądową przeciwko Ubezpieczonemu, Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym
Ubezpieczyciela. 

Ubezpieczenie OC Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych – Ubezpieczenie Graniczne

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenia 

Przedsiębiorstwo: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  Produkt: OC Graniczne 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

Dokument zawierający informacje o umowie ubezpieczenia 

Przedsiębiorstwo: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Produkt: Ubezpieczenie  domów jednorodzinnych i mieszkań 
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 jeżeli  przeciwko Ubezpieczonemu zostało wszczęte postępowanie karne, karno-administracyjne lub podobne, Ubezpieczony jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym 
Ubezpieczyciela. 

 
  

 

Jak i kiedy należy opłacać składki? 
Tryb płatności składki: jednorazowa, stosownie do postanowień umowy ubezpieczenia. 
Terminy płatności: określone w dokumencie ubezpieczenia (polisie). 
 

  

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
Odpowiedzialność TUW TUZ rozpoczyna się od dnia oznaczonego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, a kończy się w dniu oznaczonym w polisie jako 
koniec okresu ubezpieczenia.  

  

 

Jak rozwiązać umowę? 
 
Umowa ubezpieczenia OC graniczne posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu 

 z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego w Polsce. 

 z dniem przejścia lub przeniesienia całkowitych praw własności pojazdu na nabywcę pojazdu mechanicznego. 

 z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego. 

 z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości TUW TUZ. 
 

 


