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Kapita³ zak³adowy i wp³acony: 220 308 282 PLN

Rozdzia³ I
Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia, zwane dalej „OWU”, s¹ inte-
graln¹ czêœci¹ umów ubezpieczenia Auto Casco zawieranych przez
Towarzystwo Ubezpieczeñ UNIQA S.A., zwane dalej UNIQA TU S.A.

§ 1
Czego dotyczy ubezpieczenie?

1. Przedmiotem ubezpieczenia Auto Casco mog¹ byæ:
1) pojazdy wraz z wyposa¿eniem podstawowym:

a) zarejestrowane na terenie RP stosownie do przepisów Ustawy
Prawo o ruchu drogowym,

b) inne pojazdy napêdzane umieszczonym na nich silnikiem, za-
silanym z w³asnego Ÿród³a energii, zdolne do samodzielnego
poruszania siê po l¹dzie,

2) dodatkowe wyposa¿enie pojazdu.

2. Przedmiotem ubezpieczenia Auto Casco nie mog¹ byæ:
1) pojazdy wykonane (z³o¿one) poza wytwórni¹ fabryczn¹ (np. typu:

„SK£ADAK”, „SAM”),
2) pojazdy stanowi¹ce w³asnoœæ osób fizycznych eksploatowane d³u¿ej

ni¿ 15 lat (chyba, ¿e dany pojazd kontynuuje ubezpieczenie w UNIQA
TU S.A. w zakresie Auto Casco).

3. Ubezpieczenie pojazdów wymienionych w ust. 2 oraz pojazdów in-
nych ni¿ wymienione w ust. 1 wymaga uzyskania pisemnej zgody
Centrali UNIQA TU S.A.

4. W rozumieniu niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojêcia
u¿yte w OWU otrzymuj¹ znaczenie:
1) Akty terrorystyczne - nielegalne akcje o charakterze przestêp-

czym, organizowane indywidualnie lub zbiorowo z pobudek ide-
ologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skiero-
wane przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo
¿yciu i zdrowiu osób, b¹dŸ przeciwko stosunkom maj¹tkowym
osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeñstwu
publicznemu, w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludno-
œci i dezorganizacji ¿ycia publicznego, b¹dŸ zdezorganizowania
pracy instytucji i zak³adów w celu pozbawienia ¿ycia lub zdrowia.

2) Dopuszczalna masa ca³kowita (DMC) - najwiêksza, okreœlona
w³aœciwymi warunkami technicznymi masa pojazdu obci¹¿onego
osobami i ³adunkiem, dopuszczonego do poruszania siê po dro-
dze.

3) Jazda próbna - pos³ugiwanie siê pojazdem w ruchu drogowym,
polegaj¹ce na eksploatowaniu pojazdu w ramach badañ i prób
prowadzonych przez przedsiêbiorstwa produkuj¹ce pojazdy, ich
czêœci lub elementy ich wyposa¿enia, a tak¿e przez prowadz¹ce
takie badania placówki naukowo-badawcze.

4) Miejsce strze¿one:
a) gara¿ zamkniêty, na co najmniej jeden zamek wielozastawko-

wy lub jedn¹ k³ódkê wielozapadkow¹, w którym drzwi i okna
znajduj¹ siê w nale¿ytym stanie technicznym i s¹ tak umoco-
wane i zamkniête, ¿e wy³amanie ich lub wywa¿enie wymaga
u¿ycia si³y i narzêdzi; w œcianach i stropach brak jest otworów
umo¿liwiaj¹cych wydostanie przedmiotów bez w³amania,
a klucze od zamków i k³ódek s¹ w wy³¹cznym posiadaniu w³a-
œciciela/u¿ytkownika lub osoby uprawnionej do ich przecho-
wywania,

b) miejsce ogrodzone, pozostaj¹ce pod sta³ym dozorem osób pro-
fesjonalnie zajmuj¹cych siê ochron¹ mienia,

c) teren trwale ogrodzony, zamkniêty, dozorowany w godzinach
nocnych.

5) Odszkodowanie - kwota nale¿na w³aœcicielowi pojazdu, stano-
wi¹ca naprawienie powsta³ej szkody w pieni¹dzu, ustalona na pod-
stawie niniejszych warunków, nie wy¿sza ni¿ wynikaj¹ca z umowy
ubezpieczenia:
a) suma ubezpieczenia w odniesieniu do szkody powsta³ej w po-

jeŸdzie, z zastrze¿eniem art.14 ust. 3,

b) suma ubezpieczenia wyposa¿enia dodatkowego w odniesie-
niu do tego wyposa¿enia.

6) Okres eksploatacji pojazdu - ró¿nica pomiêdzy rokiem zawarcia
umowy ubezpieczenia a rokiem produkcji pojazdu.

7) Osoba upowa¿niona do kierowania pojazdem - osoba, która za
zgod¹ i wiedz¹ Ubezpieczonego wesz³a w posiadanie kluczyka lub
sterownika, s³u¿¹cego do otwarcia lub uruchomienia pojazdu.

8) Pojazd fabrycznie nowy - pojazd nowy, bez uszkodzeñ, zakupio-
ny bezpoœrednio w sieci autoryzowanych dealerów samochodo-
wych, potwierdzony faktur¹ zakupu, którego w³aœciciel w chwili
zawierania umowy ubezpieczenia jest pierwszym nabywc¹.

9) Przyw³aszczenie - rozporz¹dzenie cudzym mieniem jak w³asnym,
gdy to mienie wczeœniej legalnie znalaz³o siê we w³adaniu sprawcy.

10)Suma ubezpieczenia - kwota ustalona w umowie ubezpieczenia,
stanowi¹ca górn¹ granicê odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A.

11)Szkoda - strata maj¹tkowa powsta³a w wyniku zdarzeñ okreœlo-
nych w umowie ubezpieczenia (uszkodzenia, zniszczenia lub utraty
okreœlonego w umowie przedmiotu ubezpieczenia).

12)Szkoda ca³kowita:
a) utrata pojazdu lub
b) uszkodzenie pojazdu w takim stopniu, ¿e koszt jego naprawy

(koszt brutto - z uwzglêdnieniem podatku VAT) przekraczaj¹
koszty ekonomicznie uzasadnione.

Za ekonomicznie uzasadnione uznaje siê koszty (koszty naprawy
brutto z podatkiem VAT), ustalone wed³ug zasad okreœlonych
w niniejszych warunkach, których wysokoœæ nie przekracza 70%
wartoœci rynkowej pojazdu na dzieñ ustalania odszkodowania.

13)Szkoda czêœciowa - uszkodzenie pojazdu w takim stopniu, ¿e koszt
jego odbudowy nie przekracza kosztów ekonomicznie uzasadnio-
nych.

14)Szkoda eksploatacyjna - strata maj¹tkowa powsta³a w wyniku
zu¿ycia pojazdu, jego czêœci lub wyposa¿enia. Przez szkodê eks-
ploatacyjn¹ rozumie siê tak¿e szkodê w pojeŸdzie, do naprawienia
której zobowi¹zany jest okreœlony podmiot w ramach gwarancji
lub rêkojmi za wady pojazdu, jego czêœci lub wyposa¿enia albo za
wady wynik³e wskutek naprawy pojazdu, jego czêœci lub wyposa-
¿enia.

15)Ubezpieczaj¹cy - osoba zwieraj¹ca umowê ubezpieczenia i zobo-
wi¹zana do op³acenia sk³adki ubezpieczeniowej.

16)Ubezpieczony - w³aœciciel pojazdu, na rzecz którego zosta³a za-
warta umowa ubezpieczenia.

17)Udzia³ w³asny - okreœlona procentowo w umowie ubezpieczenia
czêœæ ustalonego odszkodowania, któr¹ Ubezpieczony ponosi we
w³asnym zakresie.

18)Wartoœæ rynkowa pojazdu - wartoœæ pojazdu ustalona na pod-
stawie notowañ rynkowych pojazdu danej marki, typu i roku pro-
dukcji, z uwzglêdnieniem pochodzenia pojazdu, jego wyposa¿e-
nia, przebiegu eksploatacyjnego i stanu technicznego. W przy-
padku braku notowañ rynkowych danego pojazdu, wartoœæ po-
jazdu ustala siê przyjmuj¹c œredni¹ wartoœæ rynkow¹ podobnych
typów pojazdów.

19)Wypadek drogowy - zdarzenie maj¹ce zwi¹zek z ruchem pojaz-
dów, w wyniku którego nast¹pi³a œmieræ lub uszkodzenia cia³a osoby
lub osób.

20)Wyposa¿enie dodatkowe - sprzêt i urz¹dzenia na sta³e zamonto-
wane w pojeŸdzie, których demonta¿ wymaga u¿ycia narzêdzi lub
przyrz¹dów, nie bêd¹ce fabrycznym, standardowym wyposa¿e-
niem w danym modelu pojazdu, takie jak:
a) sprzêt audio, audiowizualny, ³¹cznoœci radiotelefonicznej wraz

z g³oœnikami i antenami,
b) napisy reklamowe, firmowe oraz reklamy umieszczone na po-

jazdach,
c) inne urz¹dzenia nie stanowi¹ce seryjnego wyposa¿enia fabrycz-

nego w danym modelu.
Do wyposa¿enia dodatkowego, w szczególnoœci, nie zalicza siê:
wyposa¿enia campingowego, czêœci zamiennych, sprzêtu fotogra-
ficznego, sprzêtu gospodarstwa domowego, odzie¿y, telefonu
komórkowego, baga¿u podró¿nego, noœników dŸwiêku i danych
ka¿dego rodzaju (np. komputer przenoœny), narzêdzi (poza na-
rzêdziami stanowi¹cymi podstawowe wyposa¿enie pojazdu samo-
chodowego).
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21)Wyposa¿enie podstawowe - fabrycznie, seryjnie zamontowany
sprzêt oraz urz¹dzenia s³u¿¹ce do utrzymania i u¿ywania pojazdu
zgodnie z jego przeznaczeniem, s³u¿¹ce bezpieczeñstwu jazdy,
przewidziane przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym (np.
fotelki dzieciêce), s³u¿¹ce zabezpieczeniu przed kradzie¿¹, jak rów-
nie¿ inne, typowe dla danego modelu pojazdu (np. instalacja ga-
zowa lub hybrydowa, sprzêt audiofoniczny, radio).

22)Zagraniczny przedstawiciel UNIQA TU S.A. - jednostka tereno-
wa UNIQA TU S.A. lub inny przedstawiciel UNIQA TU S.A. posia-
daj¹cy uprawnienia do reprezentowania UNIQA TU S.A. poza gra-
nicami RP.

§ 2
W jakim zakresie mo¿e byæ zawarte ubezpieczenie?

1. Zakresy ubezpieczenia
W zale¿noœci od wyboru dokonanego przez Ubezpieczaj¹cego, umo-
wa ubezpieczenia mo¿e byæ zawarta w zakresie podstawowym lub
pe³nym.

2. Zakres podstawowy
Ubezpieczeniem objête s¹ szkody powsta³e wskutek:
1) nag³ego dzia³ania si³y mechanicznej w chwili zetkniêcia z innym

pojazdem, osobami, zwierzêtami lub innymi przedmiotami po-
chodz¹cymi z zewn¹trz pojazdu,

2) uszkodzenia przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji,
3) po¿aru,
4) wybuchu,
5) uderzenie pioruna oraz nastêpstw uderzenia pioruna (np. prze-

piêæ),
6) upadku statku powietrznego,
7) huraganu,
8) zatopienia,
9) deszczu nawalnego,
10) gradu,
11) powodzi,
12) lawiny,
13) osuwania siê i zapadania ziemi,
14) nag³ego dzia³ania czynnika termicznego lub chemicznego pocho-

dz¹cego z zewn¹trz lub wewn¹trz pojazdu,
15) samoistnego otwarcia pokrywy przedniej silnika lub baga¿nika,
16) u¿ycia pojazdu w zwi¹zku z koniecznoœci¹ ratowania ¿ycia lub zdro-

wia ludzkiego.

3. Zakres pe³ny
Ubezpieczeniem objête s¹ szkody powsta³e w wyniku zdarzeñ:
1) wymienionych w zakresie podstawowym,
2) powsta³ych wskutek:

a) kradzie¿y,
b) kradzie¿y wyposa¿enia podstawowego pojazdu,
c) rabunku (rozboju),
d) kradzie¿y wyposa¿enia dodatkowego pod warunkiem op³ace-

nia dodatkowej sk³adki,
e) mechanicznego uszkodzenia zamków w wyniku próby kradzie¿y

lub w³amania.

4. Ubezpieczone ryzyka - definicje
Przez okreœlenia u¿yte w niniejszych ogólnych warunkach ubezpie-
czenia rozumie siê:
a) dewastacja - rozmyœlne uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu

ubezpieczenia dokonane przez osoby trzecie, w zwi¹zku z doko-
naniem lub usi³owaniem dokonania kradzie¿y z w³amaniem lub
rabunku;

b) grad - opad atmosferyczny w postaci bry³ek lodu;
c) huragan - dzia³anie wiatru o prêdkoœci nie mniejszej ni¿ 17,5 m/s,

którego dzia³anie wyrz¹dzi³o masowe szkody (pojedyncze szkody
uwa¿a siê za spowodowane przez huragan, je¿eli w najbli¿szym
s¹siedztwie stwierdzono dzia³anie huraganu);

d) kradzie¿ - zabór pojazdu, jego czêœci lub wyposa¿enia zabezpie-
czonego zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszych OWU,
rozumiany jako dzia³ania sprawcy wyczerpuj¹ce znamiona czynów
karalnych (pojêcie to nie obejmuje przyw³aszczenia oraz przypad-
ku, gdy sprawca wszed³ w posiadanie klucza (urz¹dzeñ) s³u¿¹cych
do otwarcia i uruchomienia pojazdu za wiedz¹ lub wskutek ra¿¹-
cego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osoby upowa¿nionej do
kierowania pojazdem);

e) lawina - gwa³towne osuwanie siê po stromym zboczu le¿¹cego
na jego powierzchni materia³u, np. œniegu, b³ota, kamieni;

f) osuwanie siê ziemi - ruch ziemi na stokach niespowodowany dzia-
³alnoœci¹ ludzk¹;

g) powódŸ - zalanie terenów w nastêpstwie podniesienia siê stanu
wody w korytach wód p³yn¹cych lub zbiornikach wód stoj¹cych
na skutek opadów: atmosferycznych, topnienia œniegu i lodu, za-
torów lodowych oraz sp³ywu wód po stokach, zboczach górskich
i falistych lub podniesienia siê poziomu morskich wód przybrze¿-
nych;

h) po¿ar - ogieñ, który przedosta³ siê poza palenisko lub powsta³
samoistnie bez paleniska i rozszerzy³ siê o w³asnej sile;

i) rabunek (rozbój) - zabór pojazdu (jego wyposa¿enia) przy u¿y-
ciu przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego, b¹dŸ wobec oso-
by upowa¿nionej do kierowania pojazdem, albo groŸby natych-
miastowego u¿ycia przemocy lub doprowadzeniem tych osób do
nieprzytomnoœci lub bezbronnoœci;

j) uderzenie pioruna - gwa³towne odprowadzenie ³adunku elek-
trycznego z atmosfery do ziemi bezpoœrednio przez ubezpieczo-
ny obiekt;

k) upadek statku powietrznego - katastrofa lub przymusowe l¹do-
wanie obiektu lataj¹cego, a tak¿e upadek jego czêœci lub przewo-
¿onego w nim ³adunku na ubezpieczone mienie;

l) wybuch - gwa³towna zmiana stanu równowagi uk³adu z jedno-
czesnym wyzwoleniem siê gazów, py³ów, pary lub cieczy wywo³a-
ne ich w³aœciwoœci¹ rozprzestrzeniania siê (eksplozja); w odniesie-
niu do naczyñ ciœnieniowych i innych podobnych zbiorników,
warunkiem uznania szkody za spowodowan¹ wybuchem jest, aby
œciany tych urz¹dzeñ uleg³y rozdarciu w takich rozmiarach, i¿ wsku-
tek ujœcia gazów, py³ów, pary lub cieczy, nast¹pi³o nag³e wyrów-
nanie ciœnieñ; za wybuch uwa¿a siê równie¿ implozjê polegaj¹c¹
na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu pró¿niowego przez ciœnie-
nie zewnêtrzne;

m) zatopienie pojazdu - przep³yw przez pojazd cieczy na skutek czê-
œciowego lub ca³kowitego zanurzenia siê pojazdu w zbiornikach
wód stoj¹cych lub p³yn¹cych;

n) zapadanie siê ziemi - nag³e obni¿enie siê terenu z powodu zawa-
lenia siê podziemnych, pustych przestrzeni w gruncie, które po-
wsta³y wskutek procesów naturalnych, a nie w nastêpstwie jakiej-
kolwiek dzia³alnoœci cz³owieka.

5. Akcja ratownicza
Z tytu³u umowy ubezpieczenia UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody
polegaj¹ce na uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonych przedmio-
tów w czasie akcji ratowniczej prowadzonej w zwi¹zku ze zdarzenia-
mi objêtymi ochron¹ ubezpieczeniow¹.

§ 3
Jakie zdarzenia s¹ wy³¹czone z ochrony ubezpieczeniowej?

1. Bez wzglêdu na uzgodniony w polisie wariant ubezpieczenia UNIQA
TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e w ubezpie-
czonym pojeŸdzie:
1) których wartoœæ nie przekracza 400 z³,
2) wyrz¹dzone umyœlnie lub wskutek ra¿¹cego niedbalstwa przez

Ubezpieczonego lub wyrz¹dzone umyœlnie przez osobê, z któr¹
Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,

3) podczas kierowania pojazdem przez Ubezpieczonego lub osobê
upowa¿nion¹ do kierowania pojazdem:
a) w stanie po u¿yciu alkoholu lub w stanie nietrzeŸwoœci, po

u¿yciu narkotyków lub innych œrodków odurzaj¹cych,
b) bez uprawnieñ do kierowania tym pojazdem, w tym bez wa¿-

nego prawa jazdy i innych dokumentów wymaganych przepi-
sami kraju zajœcia wypadku,

4) w czasie ruchu pojazdu, gdy nie posiada³ on wa¿nego badania
technicznego, nie by³ zarejestrowany b¹dŸ nie by³ dopuszczony
do ruchu lub by³ niesprawny technicznie, o ile mia³o to wp³yw na
powstanie szkody, a w odniesieniu do tego pojazdu istnia³ wymóg
dokonywania okresowych badañ technicznych oraz wymóg reje-
stracji,

5) powsta³e wskutek kradzie¿y pojazdu, wyposa¿enia, wyposa¿enia
dodatkowego lub ich czêœci, je¿eli:
a) w chwili kradzie¿y pojazd nie by³ zabezpieczony w sposób prze-

widziany w jego konstrukcji i niniejszych ogólnych warunkach,
b) w chwili kradzie¿y pojazd nie posiada³ wymaganych przez

UNIQA TU S.A. urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed kradzie¿¹,
od zainstalowania których UNIQA TU S.A. uzale¿ni³a ochronê
ubezpieczeniow¹,

c) w chwili kradzie¿y którekolwiek z zamontowanych urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych pojazd przed kradzie¿¹ by³o nieza³¹czone,
lub by³o niesprawne, lub nieaktywne,

d) nie zabezpieczono z nale¿yt¹ starannoœci¹, poza pojazdem, klu-
czyków lub dokumentów pojazdu, lub urz¹dzeñ zabezpiecza-
j¹cych pojazd przed kradzie¿¹;
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6) który zosta³ uprzednio skradziony, a UNIQA TU S.A. nie ponosi³oby
odpowiedzialnoœci z tytu³u kradzie¿y pojazdu,

7) polegaj¹ce na uszkodzeniu lub zniszczeniu ogumienia, chyba, ¿e
powsta³y jednoczeœnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych
czêœci pojazdu, objêtych ubezpieczeniem,

8) wynik³e z po¿aru pojazdu, jego wyposa¿enia podstawowego lub
dodatkowego bêd¹cego nastêpstwem niesprawnej lub nie posia-
daj¹cej wa¿nego przegl¹du technicznego instalacji gazowej,

9) wyrz¹dzone przez zwierzêta znajduj¹ce siê wewn¹trz pojazdu,
10) powsta³e wskutek dzia³añ wojennych, strajków, zamieszek, rozru-

chów, aktów terrorystycznych, a tak¿e w pojazdach czynnie uczest-
nicz¹cych w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg,

11) powsta³e w czasie u¿ywania pojazdów w zwi¹zku z obowi¹zkowy-
mi œwiadczeniami na rzecz wojska, policji lub innych podmiotów,

12) górnicze w rozumieniu prawa górniczego,
13) spowodowane dzia³aniem energii atomowej,
14) spowodowane trzêsieniem ziemi,
15) polegaj¹ce na utracie pojazdu wskutek przyw³aszczenia,
16) stanowi¹cym w³asnoœæ osoby innej ni¿ wymieniona w dokumen-

cie ubezpieczenia jako Ubezpieczony,
17)spowodowane podczas wyœcigów, konkursów i treningów do tych

jazd,
 18)powsta³e wskutek niew³aœciwej lub niezgodnej z przeznaczeniem

pojazdu eksploatacji i normami okreœlonymi przez producenta po-
jazdu,

19) powsta³e wskutek niew³aœciwego za³adowania, zabezpieczenia
i przewo¿enia ³adunku w pojeŸdzie,

20) je¿eli kieruj¹cy pojazdem w razie uczestnictwa w wypadku drogo-
wym nie zatrzyma³ siê lub oddali³ siê z miejsca wypadku,

21) powsta³e wskutek uszkodzenia silnika w wyniku zassania do niego
wody, w pojeŸdzie bêd¹cym w ruchu,

22) podczas u¿ywania pojazdu jako narzêdzia przestêpstwa przez Ubez-
pieczaj¹cego/Ubezpieczonego lub inn¹ osobê upowa¿nion¹ do
kierowania pojazdem.

2. Je¿eli nie umówiono siê inaczej i nie op³acono dodatkowej sk³adki,
ubezpieczeniem nie s¹ objête szkody powsta³e:
1) podczas u¿ycia pojazdu jako rekwizytu,
2) w pojazdach prototypowych lub u¿ywanych do jazd próbnych,
3) w pojazdach wynajmowanych zarobkowo, wypo¿yczanych (rent

a car), oddawanych w odp³atne u¿ytkowanie,
4) w pojazdach u¿ywanych do zarobkowego przewozu osób,
5) w pojazdach wykorzystywanych do nauki jazdy.

Rozdzia³ II
Ubezpieczenie mienia

§ 4
Jakie s¹ warianty ubezpieczenia?

1. W zale¿noœci od wyboru dokonanego przez Ubezpieczaj¹cego umowa
ubezpieczenia mo¿e zostaæ zawarta w wariancie warsztatowym lub
kosztorysowym.

2. Wybór wariantu ubezpieczenia decyduje o sposobie ustalania odszko-
dowania w przypadku wyst¹pienia szkody czêœciowej.

3. W wariancie kosztorysowym odszkodowanie ustala siê zgodnie z za-
sadami okreœlonymi w § 8 ust. 2.

4. W wariancie warsztatowym odszkodowanie ustala siê zgodnie z zasa-
dami okreœlonymi w § 8 ust. 3.

§ 5
Gdzie dzia³a ubezpieczenie?

1. Ubezpieczenie obejmuje szkody powsta³e na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej i innych pañstw Europy, z zastrze¿eniem ust. 2.

2. Je¿eli nie umówiono siê inaczej i nie op³acono dodatkowej sk³adki, na
terytorium Rosji, Bia³orusi, Ukrainy ubezpieczeniem nie s¹ objête szkody
powsta³e w wyniku: po¿aru, wybuchu, dzia³ania czynnika termiczne-
go lub chemicznego pochodz¹cego z wewn¹trz lub zewn¹trz pojaz-
du, kradzie¿y pojazdu, rabunku (rozboju) oraz kradzie¿y jego wypo-
sa¿enia podstawowego lub dodatkowego.

§ 6
Jakie zabezpieczenia powinny byæ stosowane?

1. W przypadku ubezpieczenia w zakresie pe³nym samochodu osobo-
wego, samochodu zarejestrowanego jako ciê¿arowy, ale powsta³ego
przez adaptacjê samochodu osobowego (w szczególnoœci posiadaj¹-
cego homologacjê samochodu ciê¿arowego np. samochód z tzw.
„kratk¹”) warunkiem zawarcia ubezpieczenia jest wyposa¿enie pojaz-
du w sprawne, dzia³aj¹ce i aktywne urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce przed
kradzie¿¹, zgodnie z nastêpuj¹cymi zasadami:
1) wartoœæ pojazdu od 8.000 z³ do 60.000 z³ - jedno zabezpieczenie,
2) wartoœæ pojazdu od 60.001 z³ do 200.000 z³ - dwa zabezpieczenia,
3) wartoœæ pojazdu powy¿ej 200.000 z³ - trzy zabezpieczenia (w tym

jednym z nich musi byæ zamontowana w pojeŸdzie mechaniczna
blokada skrzyni biegów lub czynny i aktywny system lokalizacji
i odnajdowania pojazdu np. GPS).

2. W przypadku ubezpieczenia w zakresie pe³nym samochodu ciê¿aro-
wego do 3,5 ton DMC (dopuszczalnej masy ca³kowitej), je¿eli war-
toœæ pojazdu przyjêta do ubezpieczenia przekracza 8.000 z³, warun-
kiem zawarcia ubezpieczenia jest wyposa¿enie pojazdu w co najmniej
jedno sprawne, dzia³aj¹ce i aktywne urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce.

3. Za urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce pojazd przed kradzie¿¹ nale¿y rozu-
mieæ sprawny i dzia³aj¹cy autoalarm, zamontowan¹ w pojeŸdzie me-
chaniczn¹ blokadê skrzyni biegów, sprawny i dzia³aj¹cy immobiliser,
czynny i aktywny system lokalizacji i odnajdowania pojazdu (np. GPS),
zamontowane w pojeŸdzie fabrycznie lub przez autoryzowany zak³ad.
W przypadku zabezpieczeñ montowanych przez autoryzowany za-
k³ad wymagane jest potwierdzenie faktu zamontowania urz¹dzenia
lub jego sprawnoœci stosownym certyfikatem.

Rozdzia³ III
Wyst¹pienie szkody

§ 7
Co nale¿y zrobiæ po wyst¹pieniu szkody?

1. W przypadku wyst¹pienia szkody na terytorium RP, Ubezpieczony,
Ubezpieczaj¹cy lub osoba upowa¿niona do kierowania pojazdem obo-
wi¹zana jest:
1) niezw³ocznie, nie póŸniej ni¿ w terminie 7 dni roboczych od daty

powstania szkody lub uzyskania o niej informacji powiadomiæ
UNIQA TU S.A. o jej powstaniu, a w przypadku kradzie¿y, rabunku
(rozboju) pojazdu - w ci¹gu 7 dni roboczych od daty wyst¹pienia
zdarzenia,

2) niezw³ocznie, nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 7 dni roboczych od daty po-
wziêcia wiadomoœci o kradzie¿y pojazdu, z³o¿yæ w UNIQA TU S.A.
dowód rejestracyjny, kartê pojazdu (o ile by³a wydana na ten po-
jazd), wszystkie komplety kluczyków i sterowników s³u¿¹cych do
otwarcia lub uruchomienia pojazdu oraz od urz¹dzeñ zabezpiecza-
j¹cych pojazd przed kradzie¿¹, w iloœci wskazanej we wniosku
o ubezpieczenie,

3) powiadomiæ policjê:
a) w przypadku podejrzenia, ¿e pope³nione zosta³o przestêpstwo,

którego nastêpstwem jest lub mo¿e byæ szkoda,
b) w przypadku uczestnictwa w wypadku drogowym lub gdy

osoby dozna³y obra¿eñ cia³a,
c) niezw³ocznie, nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 12 godzin od chwili po-

wziêcia wiadomoœci o kradzie¿y, rabunku (rozboju) pojazdu
lub jego wyposa¿enia,

4) podj¹æ odpowiednie dzia³ania, przewidziane przepisami Ustawy
Prawo o ruchu drogowym, w celu zapewnienia bezpieczeñstwa
ruchu w miejscu kolizji lub wypadku,

5) nie zmieniaæ bez zgody UNIQA TU S.A. stanu faktycznego bêd¹-
cego nastêpstwem zdarzenia, które by³o przyczyn¹ powstania szko-
dy do czasu dokonania oglêdzin pojazdu przez rzeczoznawcê
UNIQA TU S.A., chyba ¿e zmiana jest niezbêdna w celu zabezpie-
czenia mienia lub zmniejszenia rozmiaru szkody. UNIQA TU S.A.
nie mo¿e powo³aæ siê na ten zakaz, je¿eli nie przyst¹pi³o do oglê-
dzin uszkodzeñ w ci¹gu 7 dni roboczych od daty otrzymania pi-
semnego zawiadomienia o powstaniu szkody.

6) umo¿liwiæ UNIQA TU S.A. dokonanie czynnoœci niezbêdnych do
ustalenia okolicznoœci powstania szkody i jej wysokoœci oraz udzie-
liæ UNIQA TU S.A. niezbêdnych wyjaœnieñ w tym zakresie,

7) przekazaæ UNIQA TU S.A. posiadane dokumenty i dowody doty-
cz¹ce okolicznoœci powstania i rozmiaru szkody,

8) w razie uzyskania informacji o skradzionym lub zrabowanym pojeŸdzie
(jego wyposa¿eniu) niezw³ocznie powiadomiæ policjê i UNIQA TU S.A.
oraz uczestniczyæ w czynnoœciach zmierzaj¹cych do rozpoznania i odzy-
skania tych przedmiotów,
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9) w razie odzyskania utraconego pojazdu (jego wyposa¿enia) zwróciæ
równowartoœæ otrzymanego za nie odszkodowania,

10)powiadomiæ UNIQA TU S.A. o tocz¹cym siê postêpowaniu karnym,
11)w przypadku kolizji z innym pojazdem ustaliæ:

a) dane pojazdu i w³aœciciela,
b) dane osoby kieruj¹cej pojazdem,
c) numer polisy OC (lub innego dokumentu) potwierdzaj¹cej za-

warcie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cy-
wilnej posiadacza pojazdu mechanicznego oraz nazwê i adres
Ubezpieczyciela, z którym ubezpieczenie zawarto.

2. W przypadku wyst¹pienia szkody poza granicami RP, Ubezpieczaj¹cy/
Ubezpieczony lub osoba upowa¿niona do kierowania pojazdem obo-
wi¹zani s¹ niezale¿nie od obowi¹zków okreœlonych w ust. 1:
1) zawiadomiæ niezw³ocznie UNIQA TU S.A. o ka¿dej szkodzie, której

wartoœæ przekracza 1.000 Euro lub równowartoœæ tej kwoty w innej
walucie, nie póŸniej jednak ni¿ w ci¹gu 7 dni roboczych od daty jej
powstania lub powziêcia o niej wiadomoœci,

2) zawiadomiæ niezw³ocznie UNIQA TU S.A. o ka¿dej szkodzie po-
wsta³ej poza granicami RP, nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 7 dni robo-
czych od daty powrotnego przekroczenia granicy RP,

3) nie dokonywaæ w uszkodzonym pojeŸdzie ¿adnych zmian i napraw
nieuzasadnionych koniecznoœci¹ kontynuowania bezpiecznej jazdy
i nie oddawaæ go do naprawy bez uprzedniego przeprowadzenia
oglêdzin przez zagranicznego przedstawiciela UNIQA TU S.A., chy-
ba ¿e koszt naprawy pojazdu nie przekracza 1.000 Euro lub równo-
wartoœæ tej kwoty w innej walucie,

4) skontaktowaæ siê bezpoœrednio z UNIQA TU S.A., w której zawar-
to umowê ubezpieczenia, je¿eli szkoda powsta³a w kraju, w któ-
rym UNIQA TU S.A. nie posiada swojego zagranicznego przedsta-
wiciela i niezbêdne jest przeprowadzenie naprawy koniecznej do
bezpiecznego powrotu do kraju.

3. Poinformowanie agenta zawieraj¹cego umowê ubezpieczenia o za-
istnia³ej szkodzie i okolicznoœciach jej zajœcia nie jest traktowane jako
zg³oszenie szkody, o którym mowa w ust.1 i ust. 2.

4. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu
zg³aszaj¹c roszczenie o odszkodowanie jest obowi¹zana:
1) oprócz zawiadomienia o szkodzie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2,

w terminie 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia o szkodzie
w UNIQA TU S.A. wype³niæ czytelnie dokumenty dotycz¹ce zg³o-
szenia szkody, w szczególnoœci druk zg³oszenia szkody. W przypad-
ku szkód powsta³ych poza granicami RP termin 7 dni roboczych
biegnie od daty powrotnego przekroczenia granicy RP,

2) przedstawiæ posiadane dowody zaistnienia szkody objêtej ubez-
pieczeniem,

3) u³atwiæ UNIQA TU S.A. oraz podmiotom dzia³aj¹cym w jego imie-
niu i na jego rzecz ustalenie okolicznoœci i rozmiar szkody,

4) z³o¿yæ orygina³ polisy,
5) uzgodniæ z UNIQA TU S.A. sposób likwidacji szkody i jej wysokoœæ,
6) przedstawiæ w terminie wskazanym przez UNIQA TU S.A.:

a) prawo jazdy i/lub inne dokumenty uprawniaj¹ce do kierowa-
nia danym pojazdem,

b) dowód rejestracyjny pojazdu,
7) w przypadku kradzie¿y, pojazdu dodatkowo z³o¿yæ w terminie

wskazanym przez UNIQA TU SA:
a) wszystkie komplety kluczyków i sterowników s³u¿¹cych do

otwarcia lub uruchomienia pojazdu oraz od urz¹dzeñ zabez-
pieczaj¹cych pojazd przed kradzie¿¹,

b) kartê pojazdu (je¿eli zosta³a wydana),
c) dokumenty potwierdzaj¹ce prawo w³asnoœci i pochodzenie po-

jazdu, w tym fakturê zakupu lub umowê kupna, o ile nie by³y
do³¹czone przy zawieraniu umowy,

d) dokumenty monta¿u w pojeŸdzie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych
pojazd przed kradzie¿¹,

8) dostarczyæ orzeczenie koñcz¹ce postêpowanie karne w przypadku
kradzie¿y, po¿aru lub wybuchu pojazdu - po uzyskaniu prawo-
mocnych orzeczeñ,

9) udzieliæ pomocy w dochodzeniu przez UNIQA TU S.A. roszczeñ
przeciwko sprawcy szkody.

5. Na ¿¹danie UNIQA TU S.A. sk³adaj¹cy roszczenia jest zobowi¹zany
dostarczyæ inne dokumenty niezbêdne do okreœlenia odpowiedzial-
noœci UNIQA TU S.A. i wysokoœci szkody.

6. W przypadku, gdy szkoda w pojeŸdzie przekracza kwotê 2.000 z³, Ubez-
pieczaj¹cy/Ubezpieczony lub osoba upowa¿niona do kierowania pojaz-
dem ma obowi¹zek wykonania dodatkowego badania technicznego po
dokonanej naprawie i poinformowania w formie pisemnej UNIQA TU S.A.
o dacie jego przeprowadzenia.

§ 8
Jakie odszkodowanie przys³uguje za szkody?

1. Informacje ogólne
1) Górn¹ granicê odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. za szkodê ob-

jêt¹ ubezpieczeniem stanowi wartoœæ pojazdu lub wartoœæ wypo-
sa¿enia dodatkowego ustalona wed³ug stanu z dnia powstania szko-
dy i wed³ug cen z dnia ustalania odszkodowania, jednak nie wiê-
cej ni¿ suma ubezpieczenia okreœlona w umowie ubezpieczenia,
z uwzglêdnieniem postanowieñ okreœlonych w § 14 ust. 3.

2) W przypadku ustalenia sumy ubezpieczenia wed³ug wartoœci net-
to przys³uguj¹ce odszkodowanie wyp³acane jest wed³ug wartoœci
netto.

3) Dla ustalenia, czy koszt odbudowy pojazdu przekracza koszty eko-
nomicznie uzasadnione tj. czy wyst¹pi³a szkoda ca³kowit¹ czy czê-
œciow¹, jako podstawê przyjmuje siê  kosztorys naprawy pojazdu
sporz¹dzony przez UNIQA TU S.A. wed³ug zasad zawartych w sys-
temie Eurotax lub Audatex, z uwzglêdnieniem podatku VAT we-
d³ug:
a) maksymalnych cen czêœci zamiennych i materia³ów zawartych

w ww. systemach,
b) maksymalnych stawek za jedn¹ tzw. roboczogodzinê ustalon¹

przez UNIQA TU S.A. na podstawie maksymalnych cen us³ug
na terenie jednostki UNIQA TU S.A. likwiduj¹cej szkodê.

2. Zasady ustalania odszkodowania w szkodzie czêœciowej - wariant kosz-
torysowy
1) Ustalenie odszkodowania w wariancie kosztorysowym nastêpuje na

podstawie wyceny sporz¹dzonej przez UNIQA TU S.A., wed³ug za-
sad zawartych w systemie Eurotax lub Audatex, bez podatku VAT.

2) Wycena kosztów naprawy w wariancie kosztorysowym obejmuje:
a) koszt robocizny ustalony w oparciu o:

- naprawcze normy czasowe okreœlone przez producenta po-
jazdu,

- œredni¹ stawkê za 1 roboczogodzinê, stosowan¹ na terenie
dzia³alnoœci jednostki terenowej UNIQA TU S.A. likwiduj¹cej
szkodê, w³aœciwej dla miejsca zamieszkania (siedziby) Ubez-
pieczonego, lub w miejscu naprawy pojazdu, pod warun-
kiem braku mo¿liwoœci dokonania naprawy pojazdu na te-
renie dzia³alnoœci ww. jednostki terenowej UNIQA TU S.A.,

b) koszty czêœci zamiennych i materia³ów zawartych w systemach
Eurotax lub Audatex, przy czym ceny czêœci zamiennych bêd¹
pochodziæ z baz dostawców czêœci alternatywnych. Jeœli czêœæ
alternatywna nie jest dostêpna w systemie stosuje siê czêœæ
pochodz¹c¹ z bazy producentów i oficjalnych importerów
pojazdów. Koszty czêœci zamiennych pomniejsza siê w zale¿-
noœci od okresu eksploatacji pojazdu o zu¿ycie eksploatacyjne,
wg zasad okreœlonych w ust. 7.

3) Wysokoœæ odszkodowania ustala siê wy³¹cznie w zakresie okreœlo-
nym w ocenie technicznej sporz¹dzonej przez UNIQA TU S.A. lub
wykonanej na jego zlecenie, pozostaj¹cym w zwi¹zku przyczyno-
wym ze zdarzeniem objêtym ubezpieczeniem.

4) Je¿eli zostan¹ ujawnione uszkodzenia nie ujête w ocenie technicz-
nej UNIQA TU S.A. powinno byæ o nich niezw³ocznie powiado-
mione, pod rygorem utraty prawa do odszkodowania w tej czêœci.

5) UNIQA TU S.A. uzale¿nia wyp³atê odszkodowania za skradziony
sprzêt audio posiadaj¹cy zdejmowan¹ czo³ówkê (panel), od prze-
kazania tej czo³ówki do UNIQA TU S.A.

3. Zasady ustalania odszkodowania w szkodzie czêœciowej -  wariant
warsztatowy
1) W przypadku udokumentowania naprawy pojazdu rachunkami,

ustalenie odszkodowania w wariancie warsztatowym nastêpuje na
podstawie uprzednio uzgodnionych z UNIQA TU S.A. kosztów
naprawy przez warsztat wykonuj¹cy naprawê, w oparciu o normy
czasowe producenta pojazdu oraz ceny czêœci i materia³ów za-
wartych w systemie Eurotax lub Audatex.

2) W przypadku braku wykupienia amortyzacji czêœci zamiennych
w pojeŸdzie, w wariancie warsztatowym uwzglêdniane s¹ ceny czêœci
alternatywnych lub oryginalnych z uwzglêdnieniem pomniejszenia
o zu¿ycie eksploatacyjne, wg zasad okreœlonych w ust. 7.

3) Ustalenie odszkodowania w wariancie warsztatowym nastêpuje na
podstawie kosztów udokumentowanych oryginalnymi imiennymi
rachunkami, fakturami, pod warunkiem:
a) przedstawienia przed rozpoczêciem naprawy kosztorysu

i uzgodnienia kosztów naprawy z UNIQA TU S.A.,
b) z³o¿enia rachunków, faktur za robociznê wystawionych na pod-

stawie zweryfikowanego przez UNIQA TU S.A. kosztorysu
przednaprawczego,
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c)  z³o¿enia rachunków, faktur za czêœci zamienne i materia³y
(z wyszczególnieniem numeru katalogowego czêœci) wystawio-
nych na podstawie zweryfikowanego przez UNIQA TU S.A.
kosztorysu przednaprawczego.

4) W przypadku nie przedstawienia przez poszkodowanego oryginal-
nych imiennych rachunków lub faktur za naprawê pojazdu UNIQA
TU S.A. ustali wysokoœæ odszkodowania na podstawie zasad okre-
œlonych w ust. 2.

5) Z³o¿one rachunki, faktury podlegaj¹ weryfikacji, je¿eli stawki w
nich s¹ ra¿¹co wygórowane w stosunku do œrednich stawek stoso-
wanych na terenie dzia³alnoœci jednostki terenowej UNIQA TU S.A.
likwiduj¹cej szkodê, w³aœciwej dla miejsca zamieszkania (siedziby)
Ubezpieczonego lub w miejscu naprawy pojazdu.

6) Wysokoœæ odszkodowania ustala siê wy³¹cznie w zakresie okreœlo-
nym w ocenie technicznej sporz¹dzonej przez UNIQA TU S.A. lub
wykonanej na jego zlecenie, pozostaj¹cym w zwi¹zku przyczyno-
wym ze zdarzeniem objêtym ubezpieczeniem.

7) Je¿eli zostan¹ ujawnione uszkodzenia nie ujête w ocenie technicz-
nej UNIQA TU S.A. powinno byæ o nich niezw³ocznie powiado-
mione, pod rygorem utraty prawa do odszkodowania w tej czêœci.

8) UNIQA TU S.A. mo¿e uzale¿niæ wyp³atê odszkodowania od doko-
nania oglêdzin pojazdu po naprawie.

9) UNIQA TU S.A. uzale¿nia wyp³atê odszkodowania za skradziony
sprzêt audio posiadaj¹cy zdejmowan¹ czo³ówkê (panel), od prze-
kazania tej czo³ówki do UNIQA TU S.A.

10) Na wniosek klienta, sposób likwidacji szkody mo¿e byæ wyliczony
kosztorysowo - wed³ug  zasad okreœlonych w ust. 2.

4. Zasady ustalania odszkodowania w szkodzie ca³kowitej
1) W przypadku szkody ca³kowitej w pojeŸdzie odszkodowanie ustala

siê w kwocie równej:
a) wartoœci pojazdu, jednak nie wiêkszej ni¿ suma ubezpieczenia

okreœlona w umowie ubezpieczenia, z uwzglêdnieniem posta-
nowieñ okreœlonych w § 14 ust. 3, w przypadku utraty pojazdu,

b) wartoœci pojazdu, pomniejszonej o wartoœæ pozosta³oœci (nie-
uszkodzonych elementów lub zespo³ów pojazdu), jednak nie
wiêkszej ni¿ suma ubezpieczenia okreœlona w umowie ubezpie-
czenia, z uwzglêdnieniem postanowieñ okreœlonych w § 14
ust. 3, je¿eli koszt odbudowy pojazdu przekracza koszty ekono-
micznie uzasadnione lub zniszczenie pojazdu z technicznego
punktu widzenia wyklucza jego naprawê.

2) W przypadku przejêcia na w³asnoœæ uszkodzonego pojazdu przez
UNIQA TU S.A., odszkodowanie ustala siê w kwocie równej warto-
œci pojazdu, jednak nie wiêkszej ni¿ suma ubezpieczenia okreœlona
w umowie ubezpieczenia, z uwzglêdnieniem postanowieñ okre-
œlonych w § 14 ust. 3.

3) W przypadku kradzie¿y lub uszkodzenia wyposa¿enia dodatkowego
stosuje siê powy¿sze zasady ustalania odszkodowania.

4) Odszkodowanie z tytu³u kradzie¿y pojazdu jest wyp³acane wy³¹cz-
nie po skutecznym przeniesieniu prawa w³asnoœci samochodu na
UNIQA TU S.A. oraz po zakoñczeniu dochodzenia w sprawie oko-
licznoœci i przebiegu zdarzenia a tak¿e po dostarczeniu decyzji
o wyrejestrowaniu pojazdu.

5) Je¿eli skradziony pojazd zosta³ odzyskany po wyp³acie odszkodo-
wania, UNIQA TU S.A. mo¿e przenieœæ prawo w³asnoœci pojazdu
na poszkodowanego na wzajemnie uzgodnionych warunkach.

5. Zasady ustalania odszkodowania w przypadku wyst¹pienia szkody poza
granicami RP
1) Je¿eli uszkodzony za granic¹ RP pojazd wymaga naprawy w zakre-

sie niezbêdnym do kontynuowania bezpiecznej jazdy naprawa na
koszt UNIQA TU S.A. mo¿e byæ wykonana wy³¹cznie za zgod¹
UNIQA TU S.A., chyba, ¿e jej koszt nie przekracza w walutach
obcych równowartoœci 1.000 Euro.

2) Je¿eli koszty naprawy niezbêdnej do kontynuowania bezpiecznej
jazdy zosta³y poniesione bezpoœrednio przez w³aœciciela lub osobê
upowa¿nion¹ do u¿ywania pojazdu, wyp³ata odszkodowania na-
stêpuje w kraju na podstawie imiennych, oryginalnych rachun-
ków.

3) Je¿eli przeprowadzana za granic¹ naprawa przekracza zakres nie-
zbêdny do kontynuowania bezpiecznej jazdy lub wykracza poza
upowa¿nienie udzielone przez UNIQA TU S.A., odszkodowanie
ustala siê wed³ug zasad okreœlonych w pkcie 4, chyba, ¿e faktycz-
nie poniesione koszty s¹ ni¿sze.

4) Koszty czêœci oraz koszty robocizny zwracane s¹ wy³¹cznie do wy-
sokoœci œrednich cen obowi¹zuj¹cych w kraju miejsca rejestracji
pojazdu i miejsca zamieszkania (siedziby) Ubezpieczonego.

5) Odszkodowanie wyp³aca siê w z³otych polskich.

6) Je¿eli w zwi¹zku ze szkod¹ objêt¹ ubezpieczeniem w³aœciciel pojazdu
lub osoba upowa¿niona do u¿ytkowania pojazdu ponios³a wydatki
w walucie obcej, odszkodowanie ustalane jest w z³otych polskich we-
d³ug œredniego kursu walut NBP z dnia poniesienia kosztów.

6. Limity odszkodowania
Sumy ubezpieczenia i limity odszkodowania okreœlone w polisie sta-
nowi¹ odpowiednio górn¹ granicê odpowiedzialnoœci dla grupy mie-
nia i ubezpieczonego ryzyka.

7. Stopieñ zu¿ycia eksploatacyjnego czêœci zamiennych (amortyzacja)
1) Je¿eli nie umówiono siê inaczej i nie op³acono zwy¿ki sk³adki, od-

szkodowanie za czêœci zamienne zakwalifikowane do wymiany
pomniejsza siê o kwotê wynikaj¹c¹ z okresu eksploatacji pojazdu.
Roczna stawka odpisów amortyzacyjnych wynosi 5% za ka¿dy rok
eksploatacji pojazdu powy¿ej 1 roku, lecz nie wiêcej ni¿ 60%.

2) W przypadku stwierdzenia w elementach zakwalifikowanych do
wymiany wczeœniejszych uszkodzeñ lub napraw zmniejszaj¹cych
ich walory u¿ytkowe, dodatkowo, niezale¿nie od powy¿szego,
w odszkodowaniu uwzglêdnia siê potr¹cenie wynikaj¹ce z ich zu-
¿ycia technicznego w procencie ustalonym w protokole oglêdzin.

3) Nie uwzglêdnia siê stopnia zu¿ycia eksploatacyjnego w odniesie-
niu do: poduszek powietrznych, pasów bezpieczeñstwa, napina-
czy do pasów bezpieczeñstwa i sterowników do tych urz¹dzeñ.

4) Wykupienie amortyzacji jest mo¿liwe wy³¹cznie w pojazdach, któ-
rych okres eksploatacji nie przekracza 12 lat.

8. Stopieñ zu¿ycia eksploatacyjnego ogumienia, akumulatora
Przy ustalaniu odszkodowania za szkodê w ogumieniu, akumulatorze
uwzglêdnia siê ich faktyczny stopieñ zu¿ycia eksploatacyjnego.

9. Niedoubezpieczenie
Je¿eli wartoœæ rynkowa pojazdu lub wyposa¿enia dodatkowego usta-
lona w dniu zawierania umowy ubezpieczenia jest wy¿sza od sumy
ubezpieczenia okreœlonej w polisie o ponad 15%, wyliczone odszko-
dowanie pomniejsza siê w takim stopniu, w jakim pozostaje suma
ubezpieczenia do wartoœci rynkowej pojazdu.

10. Ograniczenia odszkodowania
1) Pozosta³oœci po szkodzie

a) wysokoœæ odszkodowania w szkodzie ca³kowitej ulega pomniej-
szeniu o wartoœæ pozosta³oœci po szkodzie,

b) UNIQA TU S.A. nie ma obowi¹zku przejêcia pozosta³oœci po-
jazdu po szkodzie,

c) na wniosek Ubezpieczonego UNIQA TU S.A. mo¿e udzieliæ po-
mocy w zagospodarowaniu pozosta³oœci pojazdu po szkodzie.
W takiej sytuacji UNIQA TU S.A. okreœla wysokoœæ odszkodo-
wania w kwocie odpowiadaj¹cej wartoœci pojazdu z dnia  po-
wstania szkody, uwzglêdniaj¹c przy tym ustalone na piœmie
przez obie strony indywidualne warunki umowy, dotycz¹ce
zagospodarowania pozosta³oœci pojazdu.

d) W przypadku wystawienia pozosta³oœci po szkodzie na aukcyj-
nej platformie internetowej, wysokoœæ pozosta³oœci ustalana jest
wed³ug najwy¿szej oferty aukcyjnej.

2) Brak czêœci zamiennych
Przy ustalaniu odszkodowania nie uwzglêdnia siê kosztów wyni-
kaj¹cych z braku czêœci zamiennych lub materia³ów potrzebnych
do przywrócenia stanu istniej¹cego przed szkod¹.

3) Wartoœæ kolekcjonerska, naukowa, zabytkowa i emocjonalna ubez-
pieczonego mienia
Przy ustalaniu odszkodowania nie uwzglêdnia siê wartoœci kolek-
cjonerskiej, naukowej, zabytkowej i emocjonalnej pojazdu.

4) Odszkodowania i rekompensaty z innych Ÿróde³
a) je¿eli ubezpieczony w UNIQA TU S.A. pojazd i jego wyposa¿e-

nie, w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego
ryzyka u dwóch lub wiêcej Ubezpieczycieli na sumy ubezpie-
czenia, które ³¹cznie przewy¿szaj¹ jego wartoœæ ubezpiecze-
niow¹, Ubezpieczaj¹cy nie mo¿e ¿¹daæ œwiadczenia przeno-
sz¹cego wysokoœæ szkody. Miêdzy Ubezpieczycielami ka¿dy
z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjêta przez
niego suma ubezpieczenia pozostaje do ³¹cznych sum wyni-
kaj¹cych z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia,

b) je¿eli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o jakich mowa
w pkt 4 ppkt a, uzgodniono, ¿e suma wyp³acona przez Ubez-
pieczyciela z tytu³u ubezpieczenia mo¿e byæ wy¿sza od ponie-
sionej szkody, zap³aty œwiadczenia w czêœci przenosz¹cej wy-
sokoœæ szkody Ubezpieczaj¹cy mo¿e ¿¹daæ tylko od tego Ubez-
pieczyciela. W takim przypadku dla okreœlenia odpowiedzial-
noœci miêdzy Ubezpieczycielami nale¿y przyj¹æ, ¿e w tym ubez-
pieczeniu suma ubezpieczenia równa jest wartoœci ubezpie-
czeniowej.
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§ 9
Jak ustala siê udzia³ w³asny w szkodzie?

Je¿eli nie umówiono siê inaczej i nie op³acono dodatkowej zwy¿ki sk³adki,
z ustalonego odszkodowania UNIQA TU S.A. potr¹ca udzia³ w³asny
w wysokoœci:
1) 10% odszkodowania w przypadku kradzie¿y (zaboru) pojazdu, je¿eli

kradzie¿ zaistnia³a z miejsc niestrze¿onych i dotyczy pojazdu, którego
okres eksploatacji, ustalony zgodnie z zasadami okreœlonymi w § 1
ust. 4 pkt 5, wynosi 5 lat i mniej,

2) 10% odszkodowania (³¹cznie z kosztami holowania) w przypadku
pierwszej i ka¿dej nastêpnej szkody w danym okresie ubezpieczenia,
jednak nie mniej ni¿ 400 z³.

§ 10
Jakie dodatkowe koszty zwi¹zane z likwidacj¹ szkody podlegaj¹ refundacji?

1. Z tytu³u zawartej umowy ubezpieczenia UNIQA TU S.A. pokrywa:
1) koszty wynik³e z zastosowania dostêpnych Ubezpieczaj¹cemu/

Ubezpieczonemu œrodków, w celu ratowania przedmiotu ubez-
pieczenia oraz zapobie¿eniu szkodzie lub zmniejszeniu jej rozmia-
rów, je¿eli œrodki te by³y celowe, chocia¿by okaza³y siê bezsku-
teczne,

2) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powo³anych przez Ubez-
pieczaj¹cego/Ubezpieczonego za zgod¹ UNIQA TU S.A., w celu
ustalenia okolicznoœci lub rozmiaru szkody,

3) koszty zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie nie d³u¿-
szym ni¿ do dnia dokonania oglêdzin i sporz¹dzenia powypadko-
wej oceny technicznej,

4) koszty transportu uszkodzonego pojazdu do miejsca zamieszka-
nia albo zak³adu naprawczego, do kwoty 1.000 PLN, z zastrze¿e-
niem ust. 2,

5) koszty dodatkowego badania technicznego, o którym mowa
w § 7 ust. 6.

2. Koszty, o których mowa w ust.1 pkt 2, 3, 4 UNIQA TU S.A. zwraca
³¹cznie do wysokoœci 10% ponad sumê ubezpieczenia okreœlon¹
w umowie ubezpieczenia, z uwzglêdnieniem postanowieñ okreœlo-
nych w § 14 ust. 3.

§ 11
W jakim terminie UNIQA TU S.A. jest zobowi¹zana wyp³aciæ odszko-
dowanie?

1. UNIQA TU S.A. wyp³aca osobie uprawnionej zasadne i nale¿ne od-
szkodowanie w terminie 30 dni, licz¹c od daty otrzymania zawiado-
mienia o szkodzie.

2. Je¿eli w terminie okreœlonym w ust.1 wyjaœnienie okolicznoœci koniecz-
nych do ustalenia odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. albo wysokoœci
odszkodowania okaza³o siê niemo¿liwe, odszkodowanie wyp³aca siê
w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale¿ytej sta-
rannoœci wyjaœnienie tych okolicznoœci by³o mo¿liwe. Jednak¿e bez-
sporn¹ czêœæ odszkodowania UNIQA TU S.A. wyp³aca w terminie okre-
œlonym w ust. 1.

3. UNIQA TU S.A. zobowi¹zane jest powiadomiæ na piœmie osobê upraw-
nion¹ o wysokoœci przyznanego odszkodowania albo o odmowie jego
wyp³aty.

Rozdzia³ IV
Postanowienia dotycz¹ce umowy ubezpieczenia

§ 12
Jak zawiera siê i rozwi¹zuje umowê ubezpieczenia?

1. Wniosek o ubezpieczenie
1) Umowê zawiera siê na podstawie pisemnego wniosku Ubezpie-

czaj¹cego oraz po sprawdzeniu cech identyfikacyjnych pojazdu
i dokonaniu indywidualnej oceny ryzyka.

2) UNIQA TU S.A. mo¿e uzale¿niæ zawarcie umowy ubezpieczenia od
udokumentowania przez Ubezpieczaj¹cego okolicznoœci podanych
we wniosku.

2. Dokument potwierdzaj¹cy ubezpieczenie
UNIQA TU S.A. potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia polis¹.

3. Odst¹pienie od umowy ubezpieczenia
Je¿eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres d³u¿szy ni¿ szeœæ
miesiêcy Ubezpieczaj¹cy ma prawo odst¹pienia od umowy ubezpie-

czenia, w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczaj¹cy jest
przedsiêbiorc¹ w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Odst¹pie-
nie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczaj¹cego z obo-
wi¹zku zap³acenia sk³adki za okres, w jakim UNIQA TU S.A. udziela³o
ochrony ubezpieczeniowej.

4. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia
1) Ubezpieczaj¹cy mo¿e wypowiedzieæ umowê w przypadku, o któ-

rym mowa w § 15 ust. 2 niniejszych OWU oraz z zachowaniem
miesiêcznego okresu wypowiedzenia po zaistnieniu szkody nieza-
le¿nie od tego czy UNIQA TU S.A. wyp³aci³o odszkodowanie czy
te¿ odmówi³o jego wyp³aty.

2) UNIQA TU S.A. mo¿e wypowiedzieæ umowê ubezpieczenia w przy-
padkach okreœlonych w § 15 ust. 2 i ust. 6 pkt 2, a ponadto
z zachowaniem miesiêcznego okresu wypowiedzenia z wa¿nych
powodów, jakim w rozumieniu niniejszych OWU jest stwierdzenie
ra¿¹cych zaniedbañ w zabezpieczeniu przedmiotu ubezpieczenia,
w tym w dzia³aniach maj¹cych wp³yw na to zabezpieczenie.

3) Inne wa¿ne powody wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez
UNIQA TU S.A. musz¹ byæ pod rygorem niewa¿noœci wymienione
w umowie ubezpieczenia.

5. Rozwi¹zanie umowy ubezpieczenia nastêpuje:
1) z dniem:

a) wyp³aty odszkodowania za szkodê ca³kowit¹,
b) zbycia pojazdu, z zastrze¿eniem ust. 6,
c) wycofania pojazdu z ruchu,
d) up³ywu okresu wypowiedzenia,
e) odst¹pienia od umowy ubezpieczenia,
f) wyczerpania siê sumy ubezpieczenia okreœlonej w umowie

ubezpieczenia,
g) dorêczenia Ubezpieczaj¹cemu oœwiadczenia UNIQA TU S.A.

o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 6 pkt 2,

h) dorêczenia oœwiadczenia drugiej stronie o wypowiedzeniu
umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, o któ-
rym mowa w § 15 ust. 2;

2) z up³ywem 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczaj¹cego
wezwania do zap³aty kolejnej raty sk³adki wys³anego po up³ywie
terminu jej p³atnoœci z zagro¿eniem, ¿e brak zap³aty w terminie
7 dni od dnia jego otrzymania spowoduje ustanie odpowiedzial-
noœci, gdy Ubezpieczaj¹cy nie dokona³ zap³aty we wskazanym ter-
minie;

3) nie póŸniej ni¿ z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia wskazane-
go w polisie.

6. W przypadku wykupienia pojazdu z leasingu (kredytu) UNIQA TU S.A.
wyra¿a zgodê na przeniesienie na nabywcê praw z umowy ubezpie-
czenia pod warunkiem, i¿ nie uleg³ zmianie u¿ytkownik pojazdu, zg³o-
szono ten fakt do UNIQA TU S.A. w terminie 7 dni roboczych od daty
przerejestrowania pojazdu oraz op³acono sk³adkê (raty) nale¿n¹ za ubez-
pieczenie.

§ 13
Na jaki okres zawiera siê umowê ubezpieczenia?

1. Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialnoœci
1) Umowê ubezpieczenia zawiera siê na okres roczny lub krótszy od

roku, z zastrze¿eniem pkt 2.
2) Umowê ubezpieczenia w zakresie pe³nym zawiera siê wy³¹cznie

na okres roczny.
3) Umowê ubezpieczenia uwa¿a siê za zawart¹ z chwil¹ dorêczenia

Ubezpieczaj¹cemu dokumentu ubezpieczenia.
4) Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. rozpoczyna siê od dnia wska-

zanego w polisie, jednak nie wczeœniej ni¿ od dnia nastêpnego po
op³aceniu sk³adki lub pierwszej raty sk³adki i trwa przez okres ubez-
pieczenia wskazany w polisie chyba, ¿e umowa ubezpieczenia roz-
wi¹za³a siê przed tym terminem.

5) W przypadku, gdy na polisie wpisano godzinê, odpowiedzialnoœæ
UNIQA TU S.A. rozpoczyna siê od dnia i godziny wskazanej
w polisie, jednak nie wczeœniej ni¿ z chwil¹ op³acenia sk³adki lub
jej pierwszej raty.

6) Na wniosek ubezpieczaj¹cego UNIQA TU S.A. mo¿e przyj¹æ od-
powiedzialnoœæ od dnia, godziny wskazanej w polisie jeszcze przed
op³aceniem sk³adki lub jej pierwszej raty.

7) W przypadku p³atnoœci w formie przelewu dopuszcza siê ustalenie mak-
symalnie 14 dniowego terminu op³acenia sk³adki liczonego od dnia
pocz¹tku odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. okreœlonego w polisie.
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§ 14
Jak nale¿y ustaliæ sumê ubezpieczenia?

1. Ubezpieczenie pojazdu
1) Ubezpieczaj¹cy ustala sumê ubezpieczenia pojazdu odpowiada-

j¹c¹ wartoœci rynkowej pojazdu w dniu zawarcia umowy.
2) W przypadku ubezpieczenia pojazdu fabrycznie nowego, sumê

ubezpieczenia ustala siê w oparciu o fakturê zakupu, przy czym
wartoœæ ta nie ulega zmianie dla celów danej umowy w okresie 6
miesiêcy od daty wystawienia faktury zakupu, pod warunkiem, i¿:
a) pojazd nie uleg³ uszkodzeniu,
b) nie nast¹pi³a zmiana w³aœciciela pojazdu,
c) przebieg pojazdu nie przekroczy³ 20.000 km,
d) w sieci sprzeda¿y autoryzowanych dealerów samochodowych nie

nast¹pi³o obni¿enie przez producenta ceny fabrycznie nowego po-
jazdu o tych samych parametrach technicznych wraz z wyposa-
¿eniem, co pojazd bêd¹cy przedmiotem ubezpieczenia.

2. Ubezpieczenie wyposa¿enia dodatkowego
1) Ubezpieczaj¹cy ustala sumê ubezpieczenia wyposa¿enia dodatko-

wego pojazdu odpowiadaj¹c¹ jego wartoœci rynkowej.
2) Suma ubezpieczenia wyposa¿enia dodatkowego nie mo¿e byæ wy-

¿sza ni¿ 20% sumy ubezpieczenia pojazdu, nie wiêcej jednak ni¿
20.000 z³.

3. Zmiana (obni¿anie i podwy¿szanie) sumy ubezpieczenia w trakcie trwa-
nia umowy ubezpieczenia
1) Suma ubezpieczenia pojazdu zostaje pomniejszona o kwoty wy-

p³aconych odszkodowañ chyba, ¿e strony ustali³y inaczej.
2) Za op³at¹ dodatkowej sk³adki Ubezpieczaj¹cy mo¿e uzupe³niæ sumê

ubezpieczenia pomniejszon¹ po wyp³acie odszkodowania.
3) W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cy po op³a-

ceniu dodatkowej sk³adki mo¿e podwy¿szyæ sumê ubezpieczenia
maksymalnie do aktualnej wartoœci rynkowej pojazdu.

§ 15
Ile wynosi sk³adka ubezpieczeniowa i w jakich terminach nale¿y j¹
op³acaæ?

1. Wysokoœæ sk³adki
1) Sk³adkê oblicza siê za czas trwania odpowiedzialnoœci UNIQA TU SA.
2) Sk³adkê wylicza siê w oparciu o taryfê sk³adek obowi¹zuj¹c¹

w dniu zawierania umowy ubezpieczenia.
3) Wysokoœæ sk³adki za ubezpieczenie zale¿y od:

a) zakresu ubezpieczenia,
b) wariantu ubezpieczenia,
c) okresu ubezpieczenia,
d) sumy ubezpieczenia,
e) strefy taryfowej,
f) miejsca zamieszkania (siedziby) w³aœciciela pojazdu,
g) sposobu p³atnoœci sk³adki,
h) rodzaju pojazdu,
i) marki i modelu pojazdu,
j) wykorzystania pojazdu,
k) okresu eksploatacji pojazdu,
l) wieku w³aœciciela/wspó³w³aœciciela pojazdu,
m) zniesienia potr¹cenia amortyzacji czêœci,
n) zniesienia udzia³u w³asnego w szkodach,
o) zniesienia pomniejszenia sumy ubezpieczenia po wyp³acie od-

szkodowania,
p) iloœci ubezpieczanych pojazdów,
q) kontynuacji umowy ubezpieczenia,
r) dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia,
s) posiadania innych ubezpieczeñ w Grupie UNIQA,
t) indywidualnej oceny ryzyka.

4) W ubezpieczeniu krótkoterminowym sk³adkê oblicza siê z zasto-
sowaniem poni¿szej tabeli frakcyjnej.

2. W razie ujawnienia okolicznoœci, która poci¹ga za sob¹ istotn¹ zmianê
prawdopodobieñstwa wypadku, ka¿da ze stron mo¿e ¿¹daæ odpo-
wiedniej zmiany wysokoœci sk³adki, poczynaj¹c od chwili, w której zasz³a
ta okolicznoœæ, nie wczeœniej jednak ni¿ od pocz¹tku bie¿¹cego okre-
su ubezpieczenia. W razie zg³oszenia takiego ¿¹dania druga strona,
mo¿e w terminie 14 dni wypowiedzieæ umowê ze skutkiem natych-
miastowym.

3. Przy zmianie warunków umowy, w trakcie trwania umowy ubezpie-
czenia, powoduj¹cych koniecznoœæ op³acenia dodatkowej sk³adki lub
jej zwrotu, sk³adkê przelicza siê w oparciu o taryfy sk³adek obowi¹zu-
j¹ce w dniu zawierania podstawowej umowy ubezpieczenia.

4. Sk³adkê za doubezpieczenie pojazdu (wyposa¿enia dodatkowego) po
wyp³acie odszkodowania ustala siê w oparciu o taryfy obowi¹zuj¹ce
w dniu zawarcia podstawowej umowy ubezpieczenia. Sumê doubez-
pieczenia pojazdu (wyposa¿enia dodatkowego) po wyp³acie odszko-
dowania stanowi ró¿nica pomiêdzy aktualn¹ wartoœci¹ rynkow¹ po-
jazdu (wyposa¿enia dodatkowego) w stanie nieuszkodzonym, a sum¹
ubezpieczenia pomniejszon¹ o wyp³acone odszkodowanie.

5. Terminy op³acania sk³adki
1) Za ubezpieczenie roczne op³ata sk³adki nastêpuje jednorazowo przy

zawieraniu ubezpieczenia, chyba, ¿e w dokumencie ubezpiecze-
nia ustalono inne zasady op³acenia sk³adki.

2) Ubezpieczaj¹cy ma obowi¹zek op³aciæ sk³adkê w terminach wska-
zanych w polisie.

3) W przypadku powstania szkody przed op³aceniem sk³adki ubez-
pieczeniowej, UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo potr¹cenia
wymagalnej sk³adki z kwoty przyznanego odszkodowania.

6. Skutek nieop³acenia sk³adki w terminie
1) W razie op³acania sk³adki w ratach, niezap³acenie w terminie kolej-

nej raty sk³adki powoduje ustanie odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A.,
o ile po up³ywie terminu UNIQA TU S.A. wezwa³o Ubezpieczaj¹ce-
go do zap³aty z zagro¿eniem, ¿e brak zap³aty w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialnoœci,
a rata sk³adki w wyznaczonym terminie nie zosta³a uiszczona.

2) Je¿eli UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ jeszcze przed za-
p³aceniem sk³adki lub jej pierwszej raty, a sk³adka lub jej pierwsza
rata nie zosta³a zap³acona w terminie, UNIQA TU S.A. mo¿e wy-
powiedzieæ umowê ze skutkiem natychmiastowym i ¿¹daæ zap³a-
ty sk³adki za okres, przez który ponosi³o odpowiedzialnoœæ. W przy-
padku braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z koñcem okre-
su, na który przypada³a niezap³acona sk³adka.

7. Sk³adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia
1) W przypadku rozwi¹zania umowy przed up³ywem okresu, na jaki

umowa zosta³a zawarta, Ubezpieczaj¹cemu przys³uguje zwrot
sk³adki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

2) Podstawê do zwrotu sk³adki stanowi pisemny wniosek Ubezpie-
czaj¹cego oraz orygina³ lub kopia dokumentu ubezpieczenia,
a w przypadku zbycia pojazdu - dodatkowo dowód przeniesienia
prawa w³asnoœci.

§ 16
Jakie obowi¹zki spoczywaj¹ na Ubezpieczaj¹cym/Ubezpieczonym?

1. Ubezpieczaj¹cy obowi¹zany jest:
a) podaæ do wiadomoœci UNIQA TU S.A. wszystkie znane sobie oko-

licznoœci, o które UNIQA TU S.A. zapytywa³o we wniosku o ubez-
pieczenie albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Je¿eli
Ubezpieczaj¹cy zawiera umowê przez przedstawiciela, obowi¹zek
ten ci¹¿y równie¿ na przedstawicielu i obejmuje ponadto okolicz-
noœci jemu znane. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia mimo
braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominiête okoliczno-
œci uwa¿a siê za nieistotne,

b) w czasie trwania umowy ubezpieczenia zg³aszaæ pisemnie zmiany
okolicznoœci wymienionych w pkt a, niezw³ocznie po otrzymaniu
o nich wiadomoœci,

c) w razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obo-
wi¹zki okreœlone w ust. 1 pkt a i b spoczywaj¹ zarówno na Ubez-
pieczaj¹cym jak i na Ubezpieczonym, chyba ¿e Ubezpieczony nie
wiedzia³ o zawarciu umowy na jego rachunek.

2. Ubezpieczaj¹cy ma obowi¹zek w terminach okreœlonych w § 7 niniej-
szych OWU powiadomiæ UNIQA TU S.A. o szkodzie. Obowi¹zek za-
wiadomienia o szkodzie obci¹¿a równie¿ Ubezpieczonego, chyba ¿e
Ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na jego rachunek.
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3. W razie wyst¹pienia szkody Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony lub osoba
upowa¿niona do kierowania pojazdem obowi¹zany jest:
a) u¿yæ dostêpnych mu œrodków w celu ratowania przedmiotu ubez-

pieczenia oraz zapobie¿enia szkodzie lub zmniejszeniu jej rozmia-
rów,

b) zabezpieczyæ mo¿noœæ dochodzenia roszczeñ odszkodowawczych
wobec osób odpowiedzialnych za szkodê.

4. Obowi¹zek informowania osób objêtych ochron¹
Na Ubezpieczaj¹cym spoczywa obowi¹zek poinformowania Ubezpie-
czonego i wszystkich u¿ytkowników pojazdu o zakresie ubezpiecze-
nia, a tak¿e przekazania tekstu ogólnych warunków ubezpieczenia,
na podstawie, których zosta³a zawarta umowa ubezpieczenia.

5. Postêpowanie w razie kradzie¿y lub zagubienia kluczyków
W razie kradzie¿y b¹dŸ zagubienia kluczyków (lub urz¹dzeñ steruj¹-
cych) do pojazdu, Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany do:
a) poinformowania UNIQA TU S.A. o tym fakcie,
b) wymiany na w³asny koszt zamków w ubezpieczonym pojeŸdzie,
c) zamontowania na w³asny koszt nowych urz¹dzeñ zabezpieczaj¹-

cych pojazd przed kradzie¿¹ w iloœci wskazanej we wniosku o ubez-
pieczenie.

§ 17
Co nale¿y zrobiæ w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, numeru
rejestracyjnego?

1. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy lub Ubezpieczony zmieni³ adres zamieszkania (sie-
dziby) lub zmianie uleg³ numer rejestracyjny pojazdu, wówczas jest on
zobowi¹zany do poinformowania na piœmie o tym fakcie UNIQA
TU S.A.

2. W przypadku braku powiadomienia UNIQA TU S.A. o zmianie adresu
zamieszkania (siedziby), pisma wys³ane przez UNIQA TU S.A. na ostatni
znany UNIQA TU S.A. adres Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego uwa¿a
siê za skutecznie dorêczone.

§ 18
Jakie mog¹ byæ skutki niedope³nienia obowi¹zków zwi¹zanych
z umow¹ ubezpieczenia?

1. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za skutki okolicznoœci,
które z naruszeniem § 16 ust. 1 nie zosta³y podane do jego wiadomo-
œci. Je¿eli do naruszenia § 16 ust. 1 dosz³o z winy umyœlnej,
w razie w¹tpliwoœci przyjmuje siê, ¿e zdarzenia przewidziane umow¹
i jego nastêpstwa s¹ skutkiem tych okolicznoœci.

2. UNIQA TU S.A. mo¿e odpowiednio zmniejszyæ swoje œwiadczenie,
w razie naruszenia z winy umyœlnej lub ra¿¹cego niedbalstwa obo-
wi¹zków okreœlonych w § 16 ust. 2 lub § 7 ust.1, ust. 2, ust. 4 lub ust.
5 je¿eli naruszenie przyczyni³o siê do zwiêkszenia szkody lub unie-
mo¿liwi³o UNIQA TU S.A. ustalenie okolicznoœci i skutków wypadku.
Skutki braku zawiadomienia UNIQA TU S.A. o szkodzie nie nastêpuj¹,
je¿eli UNIQA TU S.A. w terminie wyznaczonym do zawiadomienia
otrzyma³o wiadomoœæ o okolicznoœciach, które nale¿a³o podaæ do jego
wiadomoœci.

3. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy, a w razie ubezpieczenia na cudzy rachunek rów-
nie¿ Ubezpieczony, umyœlnie lub wskutek ra¿¹cego niedbalstwa nie
zastosowa³ œrodków okreœlonych w § 16 ust. 3, UNIQA TU S.A. jest
wolny od odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e z tego powodu.

Rozdzia³ V
Postanowienia koñcowe

§ 19
Roszczenia regresowe

1. Z dniem wyp³aty odszkodowania, roszczenia Ubezpieczonego prze-
ciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodê, przechodz¹ z mocy
prawa na UNIQA TU S.A. do wysokoœci wyp³aconego odszkodowa-
nia. Je¿eli UNIQA TU S.A. pokry³o tylko czêœæ szkody, Ubezpieczone-
mu przys³uguje, co do pozosta³ej czêœci pierwszeñstwo zaspokojenia
przed roszczeniami UNIQA TU S.A.

 2. Nie przechodz¹ na UNIQA TU S.A. roszczenia Ubezpieczonego prze-
ciwko osobom pozostaj¹cym z nim we wspólnym gospodarstwie do-
mowych, chyba ¿e sprawca wyrz¹dzi³ szkodê umyœlnie.

3. Ubezpieczony ma obowi¹zek udzieliæ UNIQA TU S.A. wszelkiej po-
mocy przy dochodzeniu roszczeñ, o których mowa w ust.1, dostar-
czaj¹c dokumenty i podaj¹c informacje niezbêdne do skutecznego
ich dochodzenia.

4. UNIQA TU S.A. mo¿e odmówiæ wyp³aty odszkodowania w ca³oœci lub
w czêœci, je¿eli Ubezpieczaj¹cy, bez zgody UNIQA TU S.A., zrzeknie
siê praw przys³uguj¹cych mu w stosunku do osób odpowiedzialnych
za szkodê. Jeœli zrzeczenie siê lub ograniczenie roszczenia zostanie
ujawnione po wyp³acie odszkodowania, UNIQA TU S.A. mo¿e ¿¹daæ
zwrotu ca³oœci lub czêœci wyp³aconego odszkodowania.

5. Zasady wynikaj¹ce z ustêpów poprzedzaj¹cych stosuje siê odpowied-
nio w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek.

§ 20
Zawiadomienia i oœwiadczenia

1. Wszystkie oœwiadczenia i zawiadomienia maj¹ce zwi¹zek z umow¹
ubezpieczenia powinny byæ sk³adane na piœmie za pokwitowaniem
odbioru lub przes³ane listem poleconym pod rygorem niewa¿noœci
lub bezskutecznoœci.

2. W umowie ubezpieczenia strony mog¹ postanowiæ, ¿e zawiadomie-
nia i oœwiadczenia sk³adane przez strony umowy bêd¹ dostarczane
drugiej stronie za pomoc¹:
a) Listu elektronicznego (e-mail) - pod wskazany przez strony adres

poczty elektronicznej,
b) Wiadomoœci tekstowej (sms) - pod wskazany numer telefonu ko-

mórkowego,
c) Faksu lub telefonu - pod wskazany numer telefonu stacjonarnego.

3. Forma przekazywania informacji oraz sk³adania oœwiadczeñ i zawiado-
mieñ do UNIQA TU S.A. przez Ubezpieczaj¹cego powinna  byæ okre-
œlona miêdzy stronami w  piœmie przes³anym do UNIQA, na wniosku
ubezpieczeniowym lub innym druku np. formularzu zg³oszenia szkody.

§ 21
Skargi i za¿alenia

1. Ubezpieczaj¹cemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przy-
s³uguje prawo do pisemnego zg³aszania do Centrali UNIQA TU S.A.
skarg i za¿aleñ na zaniedbania lub nienale¿yte wykonywanie obowi¹z-
ków przez osoby lub jednostki dzia³aj¹ce w imieniu i na rzecz UNIQA
TU S.A.

2. UNIQA TU S.A. jest zobowi¹zane rozpatrzyæ skargê lub za¿alenie bez
zbêdnej zw³oki, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 30 dni od daty jej
wp³ywu.

§ 22
W³aœciwoœæ prawa i s¹du

1. Prawem w³aœciwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie
niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia jest prawo polskie.

2. Powództwo o roszczenia wynikaj¹ce z umowy ubezpieczenia mo¿na
wytoczyæ albo wed³ug przepisów o w³aœciwoœci ogólnej albo przed s¹d
w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczaj¹cego, Ubez-
pieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

§ 23
Warunki dodatkowe

1. W porozumieniu z Ubezpieczaj¹cym mog¹ byæ stosowane w umowie
ubezpieczenia warunki dodatkowe lub odmienne od przyjêtych
w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia pod warunkiem,
¿e nie s¹ one sprzeczne z bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa, a ich wprowadzenie nast¹pi³o w formie pisemnej i zosta³o po-
twierdzone przez strony umowy.

2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej,
UNIQA TU S.A. na ¿¹danie Ubezpieczonego udzieli mu informacji
o postanowieniach zawartej umowy oraz OWU w zakresie w jakim
dotycz¹ jego praw i obowi¹zków.

§ 24

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone Uchwa³¹
Zarz¹du UNIQA TU S.A. Nr 27/2009 z dnia 10 marca 2009 r. i maj¹ zasto-
sowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 czerwca 2009 r.
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