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UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY 
POJAZDÓW MECHANICZNYCH  
W RUCHU ZAGRANICZNYM 

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 ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW 
MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTAŁE NA TERYTORIUM PAŃSTW BĘDĄCYCH CZŁONKAMI 
SYSTEMU ZIELONEJ KARTY W ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW 

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje umowne dotyczące produktu ubezpieczeniowego podane są 
we we wniosku ubezpieczeniowym i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechnicznych 
za szkody powstałe na terytorium państw będących członkami Systemu Zielonej Karty w związku z ruchem tych pojazdów (OWU). 

 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Indywidualne ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe na terytorium państw 
będących członkami Systemu Zielonej Karty w związku z ruchem tych pojazdów (Dział II, grupa 10 Załącznika do Ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej). 

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

 

✓ Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna 
posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone 
osobom trzecim powstałe w związku z ruchem tego Pojazdu 
poza granicami Polski, na terytorium Państw będących 
Członkami Systemu Zielonej Karty.  

✓ Na podstawie Umowy ubezpieczenia przysługuje 
odszkodowanie, jeżeli posiadacz pojazdu jest obowiązany do 
odszkodowania za wyrządzoną, w związku z ruchem tego 
pojazdu szkodę, której następstwem są śmierć, uszkodzenie 
ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub 
uszkodzenie mienia. 

✓ O ile prawo miejsca zdarzenia nie stanowi inaczej, za szkodę 
powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego 
uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z: 
a) wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub 

wysiadaniem z niego, 
b) bezpośrednim załadowywaniem i rozładowywaniem 

pojazdu mechanicznego, 
c) zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego. 

✓ Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest określona sumą 
gwarancyjną przewidzianą przepisami prawa 
obowiązującymi w państwie, na terytorium którego zaszedł 
wypadek ubezpieczeniowy, nie niższa jednak od sumy 
gwarancyjnej w wysokości: 
a) w przypadku szkód na osobie – 5.210.000 euro w 

odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego, 
bez względu na liczbę poszkodowanych,  

b) w przypadku szkód w mieniu – 1.050.000 euro w 
odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego, 
bez względu na liczbę poszkodowanych. 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

 

 Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń wynikłych na terytorium 
Polski oraz państw Unii Europejskiej. 

 Ubezpieczyciel nie odpowiada za skutki braku okazania 
dokumentu ubezpieczenia organom kontrolnym podczas wjazdu, 
przebywania i wyjazdu posiadacza pojazdu z terytorium państw 
wymienionych w dokumencie ubezpieczenia. 

 Jeżeli prawo miejsca zdarzenia nie stanowi inaczej, 
Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów zastępstwa procesowego 
posiadacza pojazdu, ustanowionego w postępowaniu cywilnym 
bez jego zgody. 

 Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów ustanowienia obrońcy w 
postępowaniu karnym prowadzonym przeciwko posiadaczowi 
pojazdu, a także jakichkolwiek kar pieniężnych i grzywien lub 
innych podobnych płatności nałożonych na posiadacza pojazdu. 

 Ubezpieczycielowi przysługuje uprawnienie do dochodzenia 
zwrotu wypłaconego odszkodowania, jeżeli kierujący pojazdem:  
- wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie nietrzeźwości lub w 

chwili wypadku znajdował się pod wpływem środków 
odurzających, substancji psychotropowych lub środków o 
podobnym działaniu,  

- wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia 
przestępstwa,  

- nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania 
pojazdem, 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, 

- gdy posiadaczowi lub kierującemu pojazdem udowodniono 
sfałszowanie dokumentu ubezpieczenia. 

 

Jakie są istotne ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?  
 
 

Jeżeli prawo miejsca zdarzenia nie stanowi inaczej, Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:  

! polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu; dotyczy to również 
sytuacji, w której posiadacz pojazdu, któremu szkoda została wyrządzona, jest jednocześnie posiadaczem pojazdu, 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 niż pojazd przewożący te przedmioty, 

! polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, dokumentów lub zbiorów numizmatycznych, filatelistycznych lub 
podobnych,  

! polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska. 
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Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?  

 
Ubezpieczenie obowiązuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium państw członków Systemu Zielonej Karty, wymienionych 
w Dokumencie ubezpieczenia – Międzynarodowej Karcie Ubezpieczenia Samochodowego.  

 
 

Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 

 
Do obowiązków ubezpieczonego należy: 

− w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, do podjęcia odpowiednich środków w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w miejscu wypadku, 

− do podjęcia działań w celu zapobieżenia powiększaniu się szkody oraz do starania się o zebranie dowodów pozwalających na ustalenie 
okoliczności wypadku oraz rodzajów i rozmiarów szkody, 

− w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego udzielić osobom poszkodowanym niezbędnych informacji, koniecznych do identyfikacji 
zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia, 

− w razie zderzenia z innym pojazdem mechanicznym do odnotowania, w miarę możliwości, danych tego pojazdu, kierowcy pojazdu, numeru 
polisy oraz nazwy i adresu ubezpieczyciela w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza i 
kierującego pojazdem mechanicznym, a także jeżeli za szkodę odpowiedzialna jest osoba trzecia, w miarę możliwości do uzyskania 
stosowanych oświadczeń lub protokołu urzędowego potwierdzenia okoliczności zdarzenia, jeżeli taki został sporządzony, jak również do 
powiadomienia policji o wypadku z ofiarami w ludziach oraz o wypadku powstałym w okolicznościach nasuwających przypuszczenia, że 
popełniono przestępstwo, 

− w razie zgłoszenia roszczenia, niezwłocznie najdalej w terminie 14 dni, powiadomić o tym Ubezpieczyciela dostarczając dokumenty 
dotyczące okoliczności wypadku i rozmiaru szkody, 

− na żądanie Ubezpieczyciela przedstawić posiadane dowody dotyczące wypadku i rozmiaru szkód, 

− niezwłocznie zawiadomić Ubezpieczyciela, jeżeli poszkodowany wystąpi z roszczeniem o odszkodowanie na drogę sądową przeciwko 
posiadaczowi lub kierującemu pojazdem mechanicznym; na żądanie zobowiązani są oni również udzielić pełnomocnictwa procesowego 
osobie wskazanej przez Ubezpieczyciela, 

− niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela, jeżeli przeciwko posiadaczowi lub kierowcy zostało wszczęte postępowanie karne lub karno-
administracyjne lub podobne,  

− niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu, podając dane osobowe nabywcy pojazdu. 

  
 

Jak i kiedy należy opłacać składki? 

 

Składka ubezpieczeniowa płatna jest przez Ubezpieczającego.  

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

 
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres wskazany przez posiadacza pojazdu, z tym, że okres ubezpieczenia nie może być krótszy niż 15 
dni i dłuższy niż 12 miesięcy.   

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia ustalonego z Ubezpieczycielem, ale nie wcześniej niż z chwilą przekroczenia 
granicy państwowej Polski.  

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia kończy się w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia: 

− z dniem upływu okresu ubezpieczenia, 

− z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia,  

− z chwilą przeniesienia prawa własności pojazdu,  

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

− z chwilą zarejestrowania pojazdu za granicą,  

− z dniem wydania zaświadczenia o demontażu pojazdu (art. 79 ust. 1 pkt. 1 lub 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym) albo równoważnego 
dokumentu wydanego w innym państwie.  

 

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 następuje na piśmie.  

Posiadacz pojazdu może odstąpić na piśmie od zawartej umowy ubezpieczenia, niezależnie od okresu na jaki została zawarta, o ile odstąpienie 
miałoby miejsce przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia określonego w dokumencie ubezpieczenia. 
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