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UBEZPIECZENIE AUTOCASCO  

Dokument zawierający informacje o 
produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo: SOGESSUR S.A., zakład ubezpieczeń w formie spółki akcyjnej, zarejestrowany we 
Francji pod numerem spółki 379 846 637 R.C.S Nanterre, działający w Polsce poprzez oddział 
SOGESSUR S.A Oddział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu 

Produkt: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD KRADZIEŻY, ZNISZCZENIA LUB 
USZKODZENIA (AUTOCASCO) 

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje umowne dotyczące produktu ubezpieczeniowego zawarte 
są we wniosku ubezpieczeniowym i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych Maxi Auto Casco oraz w Ogólnych 

Warunkach Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych Mini Auto Casco. 
 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Indywidualne ubezpieczenie od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu (Dział II, grupa 3 Załącznika do Ustawy o 
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej). 
 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

 

✓ Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w opcji Maxi 
Auto Casco lub Mini Auto Casco, w zależności od 
wybranego wariantu ochrony. 

✓ Przedmiotem ubezpieczenia jest: 

- pojazd wraz z wyposażeniem i wyposażeniem 
dodatkowym,  

- Kluczyki i bagaż podróżny (dotyczy Maxi Auto 
Casco). 

✓ Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody, polegające 
na: 

Maxi Auto Casco: 

a) uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu, wyposażenia 
podstawowego, wyposażenia dodatkowego, 

b) kradzieży pojazdu, jego wyposażenia podstawowego 
i/lub wyposażenia dodatkowego, 

c) kradzieży kluczyków, 

d) kradzieży bagażu podróżnego w następstwie 
kradzieży pojazdu, 

e) poniesieniu kosztów dodatkowych,  

za wyjątkiem wskazanych wyłączeń. 

 

Mini Auto Casco: 

uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu, wyposażenia 
podstawowego, wyposażenia dodatkowego na skutek 
następujących zdarzeń: 

a) żywioły, 

b) pożar, wybuch, 

c) nagłe działanie czynnika termicznego lub 
chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu. 

✓ Suma ubezpieczenia jest wartością netto pojazdu (bez 
podatku VAT) i zgodnie z tabelą deprecjacji stanowi: 

a) dla pojazdów eksploatowanych do 6 miesięcy – 
wartość fakturowa pojazdu, 

b) dla pojazdów eksploatowanych powyżej 6 miesięcy – 
iloczyn wartości fakturowej i jej procentowej wartości 
ustalonej dla okresu eksploatacji pojazdu w dniu 
zawarcia umowy ubezpieczenia, zgodnie z tabelą 
deprecjacja wartości pojazdu, 

c) dla pojazdów eksploatowanych powyżej 60 miesięcy 
– wartość rynkowa netto (bez podatku VAT) pojazdu 
ustalona w oparciu o system ekspercki, w dniu 
zawarcia umowy ubezpieczenia. 

 

Jakie są istotne ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?  

 

W Maxi Auto Casco, Ubezpieczyciel nie ponosi 
odpowiedzialności za szkodę wynikłą z kradzieży, jeśli: 

! pojazd w chwili wystąpienia zdarzenia nie był chroniony w 
sposób przewidziany w jego konstrukcji lub nie posiadał 
skutecznego i uruchomionego systemu zabezpieczenia 
przeciw kradzieży, 

! powstała w wyniku przywłaszczenia pojazdu lub jego 
utraty w wyniku przywłaszczenia kluczyków, jego 
otwarcia lub uruchomienia przez osobę trzecią, 

! na skutek rażącego niedbalstwa użytkownika pojazdu lub 
za jego zgodą,  

! dowód rejestracyjny pojazdu, karta pojazdu lub kluczyki 
zostały pozostawione w pojeździe lub zostały zagubione 
lub nie zostały zgłoszone Ubezpieczycielowi i policji jako 
zagubione w ciągu 24 godzin od stwierdzenia zagubienia, 

chyba, że okoliczności nie miały wpływu na wystąpienie 
zdarzenia lub gdy stanowiły skutek wcześniejszego użycia 
przemocy lub zagrożenia jej użycia przez sprawcę kradzieży. 

 

W Maxi Auto Casco oraz Mini Auto Casco Ubezpieczyciel 
nie ponosi odpowiedzialności także za szkody:  

! spowodowane w wyniku prowadzenia pojazdu pod 
wpływem alkoholu, narkotyków, leków lub podobnych 
substancji które mogą wywierać wpływ na zdolność 
użytkownika pojazdu do kierowania pojazdem lub w 
przypadku odmowy poddania się badaniu na określenie 
zawartości poziomu alkoholu we krwi, chyba, że nie miało 
to wpływu na zajście zdarzenia,  

! które wystąpiły, gdy użytkownik pojazdu nie posiadał 
ważnego prawa jazdy lub międzynarodowego prawa 
jazdy lub jeśli nie zastosował się do ograniczeń 
wymienionych w takich dokumentach, chyba, że nie miało 
to wpływu na zajście zdarzenia, 

! spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego 
niedbalstwa lub gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku,  

! spowodowane w czasie jazdy jeśli pojazd nie miał 
ważnych wymaganych okresowych badań technicznych 
w czasie wystąpienia zdarzenia, chyba, że nie miało to 
wpływu na zajście zdarzenia, 

! spowodowanych w czasie jazdy, jeśli Pojazd nie był 
zarejestrowany w chwili wystąpienia zdarzenia, 

! które wystąpiły w pojeździe wykorzystanym jako 
narzędzie przestępstwa,  
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Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
 

Umowa ubezpieczenia nie obejmuje szkód:  

 które wystąpiły poza okresem ubezpieczenia, 

 przekraczających wartość sumy ubezpieczenia w części 
przekraczającej tę sumę, 

 kradzieży na terytorium Ukrainy, Mołdawii, Rosji i 
Białorusi, chyba, że został złożony indywidualny wniosek 
i opłacona dodatkowa składka (dotyczy Maxi Auto 
Casco), 

 w pojazdach, które nie są zarejestrowane w Polsce lub 
ich masa całkowita jest równa lub wyższa niż 3,5 tony lub 
jeżeli od daty pierwszej rejestracji upłynęło 5 lub więcej 
lat. 

 spowodowanych normalnym zużyciem pojazdu, jego 
awarią mechaniczną, korozją, utlenieniem, wilgocią, 
pleśnią, zamarznięciem, skażeniem radioaktywnym, 
wpływem innych substancji toksycznych lub w wyniku 
nieodpowiedniej naprawy, nieodpowiedniego 
załadowania lub transportowania ładunku bądź bagażu, 

 spowodowaną działaniami wojennymi, atakami 
terrorystycznymi, rozruchami, strajkami i niepokojem 
społecznym, lub w wyniku aktywnego uczestnictwa w 
akcjach protestacyjnych, blokadach dróg. 

 

! pośrednie, straty finansowe i wydatki nie mające 
bezpośredniego związku ze szkodą w pojeździe, 

! do których doszło w czasie wyścigów samochodowych, 
rajdów, w czasie jazd próbnych, nauki jazdy jak również 
w wyniku wykorzystywania pojazdu jako rekwizyt, 

! powstałych w związku z wadliwym wykonaniem pojazdu 
albo jego wadliwą naprawą, 

! wynikające z użytkowania pojazdu w sposób niezgodny z 
jego przeznaczeniem,  

! polegające na uszkodzeniu silnika ubezpieczonego 
Pojazdu wskutek zassania wody podczas jazdy lub próby 
uruchomienia silnika w warunkach stwarzających takie 
zagrożenie, 

! polegających na uszkodzeniu lub zniszczeniu jedynie 
opon, 

! w których nie było związku przyczynowo – skutkowego 
pomiędzy zdarzeniem objętym przez Ubezpieczyciela 
ochroną ubezpieczeniową a szkodą. 
 
 

 
 

 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?  

 
 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia ubezpieczeniowe, które zaszły:  
 
✓ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w granicach geograficznych Europy, włącznie z europejską częścią Rosji i Turcji,  

✓ ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta kradzież na terytorium Ukrainy, Mołdawii, Rosji lub Białorusi, chyba że 
ubezpieczający w dowolnym momencie trwania okresu ubezpieczenia złoży wniosek o rozszerzenie ochrony w tym zakresie 
na okres mieszczący się w okresie ubezpieczenia i zapłaci dodatkową składkę (dotyczy Maxi Auto Casco). 

 

Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 

 

Ubezpieczony zobowiązany jest: 

− przed zawarciem umowy ubezpieczenia: do podania Ubezpieczycielowi wymaganych informacji zgodnie z prawdą, 

− w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego do: 

a) podjęcia odpowiednich środków w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscu wypadku, 
b) podjęcia działań w celu zapobieżenia powiększaniu się szkody i użycia dostępnych mu środków w celu ratowania pojazdu 

oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, 
c) powstrzymania się od dokonywania jakichkolwiek zmian w uszkodzonym pojeździe lub prób jego naprawy, 
d) niezwłocznego zgłoszenia szkody Ubezpieczycielowi, nie później niż w terminie 7 dni od daty wystąpienia szkody oraz 

przedstawienia opisu zdarzenia i okoliczności wypadku, 
e) w przypadku szkody kradzieżowej (dotyczy Maxi Auto Casco): 

- niezwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, począwszy od godziny powzięcia informacji o szkodzie, 
powiadomienia policję o jej zajściu,  

- przedstawienia dokumentu potwierdzającego zabezpieczenia przeciwkradzieżowe lub dokument potwierdzający 
wyposażenie pojazdu w zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zgodne z wymogami poprzedniego ubezpieczyciela, 

- jeżeli w pojeździe zamontowane było zabezpieczenie przeciwkradzieżowe posiadające funkcję monitoringu i 
lokalizacji pojazdu - okazanie ubezpieczycielowi dokumentów świadczących o posiadaniu aktywnej usługi monitoringu 
i lokalizacji pojazdu oraz dowód zapłaty abonamentu za dzień, w którym zaszła szkoda kradzieży pojazdu,  

f) niezwłocznego powiadomienia policji/ innych organów, w przypadku, podejrzenia przestępstwa bądź, gdy szkoda 
majątkowa jest znaczna lub wystąpiła szkoda na osobie, 

g) odnotowania danych pojazdu i osób kierujących wraz z danymi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej biorących udział 
w szkodzie, 

h) dostarczenia dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz innych dokumentów niezbędnych w celu likwidacji szkody wskazanych 
przez Ubezpieczyciela, 

i) przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych pojazdu wymaganych przez ustawę prawo o ruchu drogowym oraz 
powiadomi Ubezpieczyciela o przeprowadzeniu tego badania. 
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Jak i kiedy należy opłacać składki? 

 
 

Składkę opłaca Ubezpieczający z góry za cały okres ochrony ubezpieczeniowej. Terminy płatności są podane w dokumencie 
ubezpieczenia. 
 

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

 
 

Okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się i kończy zgodnie z terminami wskazanym na wniosku o ubezpieczenie. Umowa 
ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy lub krótszy (okres ubezpieczenia).  

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygasa:  

− z dniem upływu okresu ubezpieczenia, 

− z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia, 

− z dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, 

− z chwilą przeniesienia własności pojazdu, 

− z dniem wyrejestrowania pojazdu lub udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania po jazdu, bez zmiany w zakresie 
prawa własności, 

− z dniem wypłaty odszkodowania w związku z wystąpieniem szkody całkowitej, 

− z dniem wypłaty odszkodowania w związku z zaistnieniem szkody kradzieżowej polegającej na kradzieży pojazdu (dotyczy 
Maxi Auto Casco).  
 

 

Jak rozwiązać umowę? 

 
 
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy 
ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  
Odstąpienie od umowy następuje na piśmie. 

 

 
 


