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Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 
wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu 
mechanicznego
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce

Produkt: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy 
i pasażerów pojazdu mechanicznego

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w dokumencie ubezpieczenia  
oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu 
mechanicznego (OWU), które zostały ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej 
nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. ze zmianami ustalonymi uchwałami Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń 
Spółki Akcyjnej nr UZ/393/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. oraz UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego to dobrowolne 
ubezpieczenie osobowe – dział II, grupa 1 załącznika do „Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

  Ubezpieczamy następstwa nieszczęśliwych wypadków, czyli 
uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć kierowcy lub 
pasażerów ubezpieczonego pojazdu – jeśli wypadek miał 
związek z ruchem lub używaniem tego pojazdu i zaszedł 
w okresie ubezpieczenia.

  Suma ubezpieczenia to kwota, na podstawie której ustalamy 
wysokość wypłaty. Suma ubezpieczenia jest ustalona na 
jednego ubezpieczonego i na każdy nieszczęśliwy wypadek – 
niezależnie od ich liczby. 

  Sumę ubezpieczenia uzgadniamy z ubezpieczającym, czyli 
osobą, która zawiera umowę. Suma ubezpieczenia stanowi 
wielokrotność 1 000 zł – nie może być niższa niż 5 000 zł 
ani wyższa niż 100 000 zł dla jednego ubezpieczonego.

O ile nie umówiono się inaczej, nie obejmujemy ochroną m.in.:
  samochodów osobowych, ciężarowych 
w nadwoziu osobowego lub innych o ładowności do 
750 kg wykorzystywanych jako taksówki osobowe lub 
do zarobkowego przewozu osób,

  pojazdów wynajmowanych zarobkowo w ramach działalności 
gospodarczej w zakresie wynajmu pojazdów,

  pojazdów udostępnianych jako zastępcze na zasadach 
innych niż wynajem pojazdu,

  samochodów osobowych, ciężarowych w nadwoziu 
osobowego lub ciężarowych o ładowności do 2 ton 
wykorzystywanych do przewozu przesyłek kurierskich,

  pojazdów wykorzystywanych do jazd interwencyjnych lub 
patrolowych w ramach działalności gospodarczej polegającej 
na ochronie osób lub mienia.

Nie obejmujemy ochroną zadośćuczynienia za doznany 
ból, cierpienia fizyczne i moralne ani szkody, które polegają 
na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Nie odpowiadamy m.in. za:
  następstwa chorób lub stanów chorobowych,
  następstwa nieszczęśliwego wypadku, jeśli wystąpił on:
  ponieważ ubezpieczony zatruł się alkoholem lub środkami 

odurzającymi, substancjami psychotropowymi, środkami 
zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi – 
w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,

  kiedy pasażer świadomie podjął jazdę z kierowcą, który 
prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu 
alkoholu, pod wpływem środków odurzających, substancji 
psychotropowych, środków zastępczych lub nowych 
substancji psychoaktywnych – w rozumieniu przepisów 
o przeciwdziałaniu narkomanii – chyba że nie wpłynęło  
to na nieszczęśliwy wypadek,

  ponieważ ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, w stanie 
po użyciu alkoholu, pod wpływem środków odurzających, 
substancji psychotropowych, środków zastępczych lub 
nowych substancji psychoaktywnych – w rozumieniu 
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,

  ponieważ ubezpieczony kierował pojazdem bez uprawnień 
wymaganych prawem państwa, w którym wystąpił 
nieszczęśliwy wypadek,

  kiedy ubezpieczony kierował pojazdem niezarejestrowanym, 
bez ważnego dowodu rejestracyjnego lub badania 
technicznego – jeśli ten pojazd musi być zarejestrowany lub 
mieć badania techniczne, a stan techniczny pojazdu wpłynął 
na nieszczęśliwy wypadek,

  w związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia 
samobójstwa przez ubezpieczonego, który ukończył 17 lat 
oraz w związku z użyciem pojazdu w celu popełnienia lub 
usiłowania popełnienia przestępstwa.



 801 102 102 pzu.pl
Opłata zgodna z taryfą operatora

PZU SA 6H45

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Odpowiadamy za zdarzenia, które powstały w Polsce, innych krajach Europy, Algierii, Maroku, Izraelu lub Tunezji.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Ubezpieczony ma obowiązek:
–  podać nam znane sobie okoliczności, o które pytamy przy zawarciu umowy,
–  najszybciej, jak to możliwe, poinformować nas o zmianach tych okoliczności, np. o przerejestrowaniu lub zbyciu pojazdu,
–  najszybciej, jak to możliwe, powiadomić nas o wypadku ubezpieczeniowym,
–  ułatwić nam lub osobom działającym na nasze zlecenie ustalenie okoliczności zajścia wypadku ubezpieczeniowego i rozmiaru szkody,
–  starać się o złagodzenie skutków wypadku ubezpieczeniowego przez niezwłoczne poddanie się opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu,
–  powiadomić policję niezwłocznie w razie odniesienia obrażeń wskutek wypadku ubezpieczeniowego, o ile stan zdrowia ubezpieczonego 

na to pozwala,
–  dostarczyć nam posiadane dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia i wysokości świadczenia: dokumentację medyczną, 

rachunki i dowody ich zapłaty, a także – jeżeli ubezpieczony kierował pojazdem podczas zajścia wypadku ubezpieczeniowego – dokument 
uprawniający do kierowania pojazdem oraz dowód rejestracyjny pojazdu,

–  umożliwić nam zasięgnięcie informacji odnoszących się do okoliczności zajścia wypadku ubezpieczeniowego, w szczególności u lekarzy, 
którzy sprawowali nad ubezpieczonym opiekę zarówno przed, jak i po zajściu wypadku ubezpieczeniowego,

–  poddać się badaniom, które zlecamy,
–  w przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o następstwa wypadków ubezpieczeniowych powstałych podczas jazd wyścigowych 

lub konkursowych oraz treningów do tych jazd – uzyskać od organizatora imprezy pisemne potwierdzenie zajścia takiego 
wypadku ubezpieczeniowego.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę płaci ubezpieczający. Może to zrobić jednorazowo. Terminy płatności są podane w dokumencie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się:
–  w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przy jednoczesnej obecności obu stron tej umowy, jeżeli nie umówiono się inaczej, nasza 

odpowiedzialność rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu tej umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu 
składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty,

–  w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w systemie uproszczonym nasza odpowiedzialność rozpoczyna się od dnia następnego 
po zawarciu tej umowy, nie wcześniej jednak niż wraz z rozpoczęciem odpowiedzialności z umowy OC na ten sam pojazd.

Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in.:
–  z upływem okresu ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia, a w przypadku umowy ubezpieczenia w systemie uproszczonym 

– z upływem okresu ubezpieczenia w umowie OC na ten sam pojazd, bądź w innych przypadkach określonych przepisami prawa polskiego 
dla wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w umowie OC,

–  w dniu odstąpienia od umowy albo na skutek jej wypowiedzenia,
–  w chwili przeniesienia własności pojazdu, chyba że zgodziliśmy się na przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia,
–  w chwili wyrejestrowania pojazdu lub zarejestrowania go za granicą,
–  z dniem udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu, bez zmiany w zakresie prawa własności,
–  z dniem przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy, który prowadzi punkt zbierania  

pojazdów.

Jak rozwiązać umowę?

Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, jeśli złoży oświadczenie w tym zakresie.


