
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące umowy ubezpieczenia znajdują się w innych dokumentach, 
w szczególności w Ogólnych warunkach ubezpieczeń komunikacyjnych, zatwierdzonych uchwałą Zarządu nr 4/04/02/2021 z 4 lutego 2021 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe, Dział II według załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Grupa 3: 
Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w: (1) pojazdach samochodowych, (2) pojazdach 
lądowych bez własnego napędu.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 ✔ Następstwa wypadku tylko w postaci szkody całkowitej, pole-

gające na zniszczeniu pojazdu wskutek pożaru (suma ubezpie-
czenia wskazana w polisie).

 ✔ Kradzież pojazdu (suma ubezpieczenia wskazana w polisie).

 ✘ Uszkodzenia częściowego pojazdu.
 ✘ Całkowitego zniszczenia pojazdu na skutek innych zdarzeń 

niż pożar.
 ✘ Całkowitego zniszczenia pojazdu lub kradzieży zaistniałej 

poza terytorium Polski.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
Ubezpieczyciel nie odpowiada za:
 ! szkody spowodowane umyślnie przez Ubezpieczonego lub 

Ubezpieczającego;
 ! szkody spowodowane wskutek rażącego niedbalstwa Ubez-

pieczonego lub Ubezpieczającego, chyba że zapłata odszko-
dowania lub spełnienie świadczenia odpowiada w danych 
okolicznościach względom słuszności;

 ! kradzież pojazdu, jeżeli kluczyki do pojazdu lub inne urzą-
dzenia służące do otwarcia lub uruchomienia pojazdu nie 
były zabezpieczone poza pojazdem przed dostępem osób 
niepowołanych w chwili kradzieży (chyba że utracono je na 
skutek rozboju), o  ile brak zabezpieczenia miał wpływ na 
zajście zdarzenia;

 ! w trakcie trwania okresu ubezpieczenia skradziono lub za-
gubiono kluczyki do pojazdu lub inne urządzenia służące 
do otwarcia i uruchomienia pojazdu, a Ubezpieczający lub 
Ubezpieczony nie dokonał wymiany zamków lub odpo-
wiednio zmiany kodów dostępu, o  ile miało to wpływ na 
zajście zdarzenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Na terytorium Polski.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Ubezpieczający lub 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 – poprawność danych i informacji zawartych w treści otrzymanych dokumentów i zgłosić nam telefonicz-

nie lub na piśmie – w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych dokumentów – stwierdzone przez Ubezpieczającego niezgodności danych 
i informacji zawartych w treści tych dokumentów ze stanem rzeczywistym oraz podać poprawne dane;

 — przedstawić dokumenty potwierdzające dane podane przez Ubezpieczającego we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia;
 — przed zawarciem umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej przekazać Ubezpieczonemu OWUK w formie pisemnej lub, jeśli Ubezpie-

czony wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku;
 — udostępnić pojazd do przeprowadzenia inspekcji – jeśli tego zażądamy.

W razie zaistnienia szkody Ubezpieczający lub Ubezpieczony jest zobowiązany:
 — niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela o zajściu zdarzenia, nie później jednak niż w terminie 7 dni od pożaru, a w przypadku kradzieży 

– nie później niż w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o kradzieży;
 — przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu zdarzenia;

Ubezpieczenie od zniszczenia pojazdu  
wskutek pożaru i od kradzieży 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo:  
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Polska

Produkt:  
Ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych
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cd. Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
 — użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów;
 — nie dokonywać żadnych zmian lub napraw w uszkodzonym pojeździe bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin przez przedstawiciela 

Ubezpieczyciela, chyba że Ubezpieczyciel w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie nie przeprowadził oględzin lub 
nie powiadomił, że niezbędne jest powołanie niezależnych rzeczoznawców;

 — niezwłocznie – nie później jednak niż w terminie 1 dnia od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu – zawiadomić policję lub inne odpo-
wiednie organy o:

 ■ wypadku z ofiarami w ludziach,
 ■ szkodzie powstałej w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo,
 ■ kradzieży pojazdu,
 ■ kradzieży kluczyków lub innych urządzeń służących do otwarcia i uruchomienia pojazdu, a także dokumentów pojazdu;

 — współpracować z Ubezpieczycielem lub jego przedstawicielem w celu ustalenia okoliczności wypadku i rozmiaru szkody;
 — udzielić wszelkiej pomocy w dochodzeniu przez Ubezpieczyciela roszczeń wobec sprawcy szkody.

Jeżeli Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek, obowiązki te ciążą na nim od chwili, w której dowiedział się o tym fakcie.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę można opłacić jednorazowo lub w ratach przelewem bankowym, za pobraniem pocztowym, kartą płatniczą, gotówką, z wykorzysta-
niem polecenia zapłaty, z wykorzystaniem płatności elektronicznych za pośrednictwem agenta rozliczeniowego lub środkami pochodzącymi 
z zawartego przez Ubezpieczającego za pośrednictwem UNIQA TU S.A. kredytu wiązanego w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kre-
dycie konsumenckim przeznaczonego na opłacenie składki ubezpieczeniowej (Umowa kredytu zawarta z AS Inbank S.A. Oddział w Polsce).
Składkę lub jej ratę należy opłacić w sposób i w terminie wskazanym w propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia lub polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy.
Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta:
–  w sytuacji gdy została przygotowana propozycja zawarcia umowy ubezpieczenia – z chwilą zapłacenia składki lub jej pierwszej raty w termi-

nie wskazanym w propozycji;
–  w sytuacji gdy propozycja zawarcia umowy ubezpieczenia nie została sporządzona – z chwilą zaakceptowania przez nas wniosku o zawarcie 

umowy ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem określonym w umowie ubezpieczenia jako początek ochrony ubezpieczeniowej, a kończy 
się z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia.
Okres trwania umowy kończy się z chwilą jej rozwiązania. 

Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni (jeśli jest przedsiębiorcą) lub 30 dni (jeśli nie jest 
przedsiębiorcą) od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia aktualnie przekazywanych informacji – jeżeli jest to termin 
późniejszy.
Ubezpieczający będący konsumentem może odstąpić od umowy ubezpieczenia zawartej bez jednoczesnej obecności stron, przy użyciu środ-
ków porozumiewania się na odległość w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, 
o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy.
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę, jeżeli w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia pojazd będący przedmiotem 
ubezpieczenia nie zostanie zarejestrowany w Polsce.


