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OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH
– „PROGRAM eMOTO”

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group
KRS 11036, S¹d Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydzia³ Gospodarczy KRS
NIP 525-21-66-530, Kapita³ zak³adowy: 61.500.000,00 z³ – op³acony w ca³oœci
ul. Rydygiera 21A, 01-793 Warszawa
tel.: (+48 22) 544 14 70–71, faks: (+48 22) 544 14 74

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia auto casco, zwane dalej
OWU okreœlaj¹ zasady ubezpieczania pojazdów mechanicznych przez
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group,
zwanym dalej Towarzystwem oraz zakres udzielanej ochrony ubez-
pieczeniowej w razie uszkodzenia lub utraty ubezpieczonego
pojazdu.
2. Przedmiotowe OWU maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawieranych przez Towarzystwo z osobami fizycznymi, zwanymi dalej
Ubezpieczaj¹cymi.
3. Wprowadzenie do umowy ubezpieczenia postanowieñ dodatkowych
lub odmiennych wymaga formy pisemnej potwierdzaj¹cej ich przyjêcie
przez strony umowy pod rygorem niewa¿noœci.
4. Wszelkie zawiadomienia i oœwiadczenia jakie w zwi¹zku z umow¹
ubezpieczenia sk³adane s¹ przez strony tej umowy powinny byæ doko-
nywane na piœmie i dorêczane za pokwitowaniem lub przesy³ane listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

DEFINICJE
§ 2.
Przez okreœlenia u¿yte w niniejszych OWU rozumie siê (definicje
w porz¹dku alfabetycznym):
1) dokumenty pojazdu – wszelkie dokumenty dotycz¹ce pojazdu,
a w szczególnoœci dowód rejestracyjny, karta pojazdu, umowa kupna,
faktura zakupu itp.;
2) elektroniczny system zawierania umów ubezpieczenia – sys-
tem, poprzez który Ubezpieczaj¹cy zawiera umowê ubezpieczenia
z Towarzystwem;
3) odszkodowanie – kwota wyra¿ona w PLN, któr¹ Towarzystwo jest
zobowi¹zane wyp³aciæ w razie zaistnienia zdarzenia okreœlonego umow¹
ubezpieczenia;
4) okres eksploatacji pojazdu – okres przyjêty do celów umowy
ubezpieczenia liczony od daty pierwszej rejestracji pojazdu do pierw-
szego dnia obowi¹zywania umowy ubezpieczenia;
5) pojazd – œrodek transportu l¹dowego przeznaczony do poruszania
siê po drodze publicznej zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
6) sk³adka – kwota wyra¿ona w PLN nale¿na Towarzystwu za udzie-
lon¹ ochronê ubezpieczeniow¹ w ramach zawartej umowy ubezpie-
czenia;
7) suma ubezpieczenia – kwota wyra¿ona w PLN stanowi¹ca górn¹
granicê odpowiedzialnoœci Towarzystwa z tytu³u zawartej umowy ubez-
pieczenia, nie wy¿sza ni¿ wartoœæ rynkowa pojazdu w dniu zawierania
umowy ubezpieczenia ustalona w oparciu o kalkulacjê dokonan¹
w elektronicznym systemie zawierania umów ubezpieczenia;
8) system ekspercki – system kosztorysowania napraw pojazdów
Eurotax lub Audatex albo wyceny wartoœci pojazdu Eurotax lub Info-
Expert;
9) szkoda – strata materialna w ubezpieczonym pojeŸdzie powsta³a
w wyniku zdarzeñ okreœlonych w umowie ubezpieczenia na podstawie
niniejszych OWU;
10) szkoda ca³kowita – utrata, a tak¿e uszkodzenie pojazdu w stop-
niu przekraczaj¹cym ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy pojaz-
du, tj. gdy ustalone w oparciu o kalkulacjê w systemach eksperckich
koszty naprawy pojazdu bez uwzglêdnienia amortyzacji czêœci zamien-
nych, a tak¿e zu¿ycia eksploatacyjnego w ogumieniu, akumulatorze,
elementach ciernych uk³adu hamulcowego oraz elementach uk³adu wy-

dechowego przekraczaj¹ 70% wartoœci rzeczywistej pojazdu w chwili
zaistnienia szkody;
11) Ubezpieczaj¹cy – osoba fizyczna zawieraj¹ca umowê ubezpiecze-
nia i zobowi¹zana do op³acenia sk³adki bêd¹ca w³aœcicielem pojazdu;
12) Ubezpieczony – w³aœciciel pojazdu, na rzecz którego zawarta
zosta³a umowa ubezpieczenia;
13) Ubezpieczyciel – inny ni¿ BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeñ
S.A. Vienna Insurance Group podmiot œwiadcz¹cy ochronê ubezpiecze-
niow¹ w zakresie dzia³alnoœci swojego przedsiêbiorstwa zobowi¹zany
do spe³nienia okreœlonego œwiadczenia w razie zajœcia przewidzianego
w umowie ubezpieczenia wypadku;
14) udzia³ w³asny – zawarta w umowie ubezpieczenia suma pieniê¿-
na okreœlona kwotowo lub procentowo, o któr¹ pomniejszana jest wy-
sokoœæ odszkodowania;
15) umowa ubezpieczenia – umowa, w której Towarzystwo zobo-
wi¹zuje siê do spe³nienia œwiadczenia (odszkodowania) je¿eli zajdzie
szkoda okreœlona w OWU, a Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zuje siê do op³a-
cenia sk³adki zgodnie z § 9;
16) urz¹dzenie przeciwkradzie¿owe – urz¹dzenie s³u¿¹ce do zabez-
pieczenia pojazdu przed kradzie¿¹ zaakceptowane przez Towarzystwo.
Wykaz urz¹dzeñ akceptowanych przez Towarzystwo jest dostêpny
w elektronicznym systemie zawierania umów ubezpieczenia;
17) wartoœæ rynkowa pojazdu – wartoœæ pojazdu ustalona przez
Towarzystwo w dniu zawierania umowy ubezpieczenia w oparciu
o elektroniczny system zawierania umów ubezpieczenia;
18) wartoœæ rzeczywista pojazdu – wartoœæ pojazdu ustalana przez
Towarzystwo w dniu zaistnienia szkody. Wartoœæ ta nie mo¿e byæ wy¿sza
ni¿ suma ubezpieczenia.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
§ 3.
1. Przedmiotem ubezpieczenia auto casco mog¹ byæ pojazdy podlega-
j¹ce rejestracji w Rzeczpospolitej Polskiej stosownie do przepisów
Ustawy prawo o ruchu drogowym oraz posiadaj¹ce aktualne badania
techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego, których
data produkcji jest po 31.12.1997 r.
2. Za zgod¹ Towarzystwa ubezpieczeniem mog¹ byæ objête pojazdy
inne ni¿ wymienione w ust. 1.
3. £¹cznie z pojazdem ubezpieczenie obejmuje wyposa¿enie pojazdu
w sprzêt i urz¹dzenia przewidziane przepisami prawa o ruchu drogo-
wym jako niezbêdne do utrzymania i u¿ywania pojazdu, a tak¿e:
1) wyposa¿enie s³u¿¹ce bezpieczeñstwu jazdy;
2) wyposa¿enie s³u¿¹ce zabezpieczeniu pojazdu przed kradzie¿¹
i po¿arem;
3) wyposa¿enie bêd¹ce seryjnym, fabrycznym wyposa¿eniem danego
modelu pojazdu wraz z fabrycznym wyposa¿eniem dodatkowym;
4) elementy instalacji gazowej, w któr¹ wyposa¿ony jest fabrycznie
pojazd je¿eli jest ona wykonana zgodnie z zasadami wiedzy i techniki,
a nastêpnie pojazd zosta³ dopuszczony do ruchu zgodnie z wpisem
dokonanym w dowodzie rejestracyjnym przez w³aœciwe organa;
5) do wyposa¿enia, o którym mowa w ust. 3 nie zalicza siê wyposa¿e-
nia montowanego po dokonaniu sprzeda¿y fabrycznie nowego pojazdu.

ZAKRES TERYTORIALNY
§ 4.
1. Umow¹ ubezpieczenia objête s¹ szkody powsta³e na terenie Rzecz-
pospolitej Polskiej oraz pozosta³ych krajów Europy, a tak¿e Maroka,
Tunezji, Izraela i Iranu, z zastrze¿eniem zapisów ust.2.
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2. Na terytorium Rosji, Bia³orusi, Ukrainy, Mo³dawii, Rumunii, Bu³garii
i Albanii ubezpieczeniem objête s¹ jedynie szkody powsta³e wskutek
zdarzeñ okreœlonych w § 5 ust. 1 pkt 1) bez wzglêdu na zakres ubez-
pieczenia.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 5.
1. W zale¿noœci od wyboru zakresu ubezpieczenia dokonanego we
wniosku o ubezpieczenie i potwierdzonego w dokumencie ubezpiecze-
nia Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej w razie zaistnienia
szkody w ubezpieczonym pojeŸdzie:
1) w zakresie podstawowym – powsta³e wskutek nastêpuj¹cych
zdarzeñ:
a) zderzenia siê z innym pojazdem lub pojazdami;
b) zderzenia siê z przedmiotami, osobami lub zwierzêtami znajduj¹cy-
mi siê poza pojazdem;
c) dzia³ania osób trzecich polegaj¹cego na uszkodzeniu, zniszczeniu
pojazdu, wyposa¿enia pojazdu lub ich czêœci;
d) powodzi, zatopienia, gradobicia, uderzenia pioruna lub dzia³ania
innych si³ przyrody pojawiaj¹cych siê nagle, których nie mo¿na by³o
przewidzieæ i im zapobiec;
e) po¿aru i/lub wybuchu;
f) nag³ego dzia³ania na pojazd zewnêtrznego czynnika termicznego lub
chemicznego z wy³¹czeniem opadu ska¿onego substancjami radioaktyw-
nymi lub chemicznymi.
2) w zakresie rozszerzonym – powsta³e wskutek zdarzeñ okreœlo-
nych w pkt 1) oraz dodatkowo utraty pojazdu, wyposa¿enia fabrycz-
nego lub seryjnego lub ich czêœci wy³¹cznie wskutek kradzie¿y, kradzie¿y
z w³amaniem, rozboju, wymuszenia rozbójniczego lub zaboru pojazdu
w celu krótkotrwa³ego u¿ycia.
2. Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Towarzy-
stwo w zakresie rozszerzonym jest posiadanie przez pojazd nastêpu-
j¹cych zabezpieczeñ przeciwkradzie¿owych:
1) samochody osobowe o wartoœci do 40 000 PLN oraz ciê¿arowe
(niezale¿nie od wartoœci) – minimum jedno urz¹dzenie przeciwkra-
dzie¿owe;
2) samochody osobowe o wartoœci powy¿ej 40 000 PLN – minimum
dwa urz¹dzenia przeciwkradzie¿owe.
Lista urz¹dzeñ przeciwkradzie¿owych dostêpna jest w elektronicznym
systemie zawierania umów ubezpieczenia.
Samochody w nadwoziu typu: CABRIOLET, COUPE, KOMBI, LIMU-
ZYNA, HATCHBACK, LIFTBACK, SEDAN, MINIVAN, ROADSTER,
TARGA, VAN traktowane s¹ jako samochody osobowe bez wzglêdu na
wpis dokonany w dowodzie rejestracyjnym.
3. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do wprowadzenia na okreœlonym
obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i/lub na okreœlone modele pojazdów innych
wymogów dotycz¹cych zabezpieczenia przeciwkradzie¿owego pojazdów.
4. Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest na ¿¹danie Towarzystwa przed³o-
¿yæ dokumenty wykonania monta¿u wymaganych zabezpieczeñ prze-
ciwkradzie¿owych.

WY£¥CZENIA ODPOWIEDZIALNOŒCI
§ 6.
1. Towarzystwo jest wolne od odpowiedzialnoœci je¿eli Ubezpieczaj¹-
cy albo osoba, z któr¹ Ubezpieczaj¹cy pozostaje we wspólnym gospo-
darstwie domowym wyrz¹dzi³ szkodê umyœlnie. Jeœli szkoda powsta³a
wskutek ra¿¹cego niedbalstwa Ubezpieczaj¹cego Towarzystwo jest
wolne od odpowiedzialnoœci chyba, ¿e zap³ata odszkodowania odpo-
wiada w danych okolicznoœciach wzglêdom s³usznoœci.
2. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek zasady okreœlone w ust.
1 stosuje siê odpowiednio do Ubezpieczonego.
3. Ubezpieczeniem nie s¹ objête szkody:

1) powsta³e podczas prowadzenia pojazdu przez w³aœciciela lub oso-
bê, z któr¹ w³aœciciel pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym
lub za któr¹ ponosi odpowiedzialnoœæ lub upowa¿nionego kierowcê
w stanie nietrzeŸwoœci, po u¿yciu alkoholu, a tak¿e po u¿yciu narko-
tyków lub œrodków psychotropowych;
2) podczas prowadzenia pojazdu przez w³aœciciela lub osobê, z któr¹
w³aœciciel pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za
któr¹ ponosi odpowiedzialnoœæ lub upowa¿nionego kierowcê bez
wymaganych prawem uprawnieñ do prowadzenia pojazdu;
3) powsta³e wskutek wszelkich nastêpstw dzia³añ wojennych lub
o charakterze wojennym (bez wzglêdu na to czy wojna zosta³a wypo-
wiedziana czy nie), wojny domowej, inwazji, wrogich dzia³añ obcego
pañstwa, rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów i zamieszek, strajków,
lokautów, aktów sabota¿u, zamieszek wewnêtrznych, wojskowego lub
cywilnego zamachu stanu, zorganizowanych dzia³añ lub dzia³añ w z³ym
zamiarze osób dzia³aj¹cych w imieniu lub w powi¹zaniu z organizacja-
mi politycznymi, spisku, konfiskaty, rekwizycji, zajêcia, zniszczenia lub
uszkodzenia z nakazu organów sprawuj¹cych w³adzê;
4) powsta³e w zwi¹zku z aktami terroru rozumianymi jako wszelkiego
rodzaju dzia³ania z u¿yciem si³y, przemocy lub groŸby u¿ycia przemocy
przez osobê lub grupê osób dzia³aj¹cych samodzielnie lub na rzecz b¹dŸ
z ramienia jakiejkolwiek organizacji b¹dŸ rz¹du w celach politycznych,
ekonomicznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych w³¹czaj¹c
zamiar wywarcia wp³ywu na rz¹d b¹dŸ zastraszenia spo³eczeñstwa lub
jakiejkolwiek jego czêœci;
5) powsta³ych wskutek wszelkich nastêpstw reakcji j¹drowej, promie-
niowania j¹drowego lub ska¿enia promieniotwórczego;
6) je¿eli kieruj¹cy, w³aœciciel pojazdu lub osoba, z któr¹ w³aœciciel
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za któr¹ ponosi
odpowiedzialnoœæ lub upowa¿niony przez w³aœciciela kierowca zbieg³
lub oddali³ siê z miejsca wypadku;
7) je¿eli pojazd by³ wykorzystywany przez w³aœciciela lub osobê, z któr¹
w³aœciciel pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za
któr¹ ponosi odpowiedzialnoœæ lub upowa¿nionego kierowcê w zwi¹z-
ku z pope³nieniem lub usi³owaniem pope³nienia przestêpstwa;
8) powsta³e w pojazdach pochodz¹cych z kradzie¿y, przyw³aszczenia,
oszustwa lub uzyskanych za pomoc¹ innego czynu zabronionego;
9) powsta³e w pojazdach wprowadzonych nielegalnie w polski obszar
celny przez co rozumie siê pojazd:
a) nie dostarczony do miejsca odprawy celnej lub nie zg³oszony do tej
odprawy;
b) wprowadzony na obszar Rzeczpospolitej Polskiej z zachowaniem
obowi¹zku okreœlonego w ppkt a), lecz bez zachowania obowi¹zku
podania w zg³oszeniu celnym lub innym dokumencie danych zgodnych
z rzeczywistoœci¹ lub gdy naruszono ograniczenia w obrocie.
10) powsta³e podczas jazdy pojazdem, który wbrew obowi¹zuj¹cym
przepisom nie jest zarejestrowany lub nie posiada aktualnych badañ
technicznych w zakresie uprawniaj¹cym do ruchu na drogach publicz-
nych potwierdzonych wpisem w dowodzie rejestracyjnym;
11) eksploatacyjne, w tym równie¿ powsta³e w nastêpstwie u¿ytko-
wania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a tak¿e zaistnia³e na
skutek niew³aœciwego za³adowania lub przewo¿enia ³adunku lub baga-
¿u w sposób niezgodny z zaleceniami producenta;
12) nie przekraczaj¹ce 1% sumy ubezpieczenia pojazdu lub ni¿sze ni¿
600 PLN;
13) powsta³e w okolicznoœciach innych ni¿ podane w zg³oszeniu szkody;
14) powsta³e w trakcie wykonywania napraw, przegl¹dów, konserwacji
lub modernizacji pojazdu oraz w pojeŸdzie powierzonym do komiso-
wej sprzeda¿y;
15) powsta³e wskutek kradzie¿y pojazdu, kradzie¿y z w³amaniem:
a) w przypadku pozostawienia w pojeŸdzie kluczyków lub dokumen-
tów pojazdu;
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b) w przypadku nie zabezpieczenia z nale¿yt¹ starannoœci¹ poza po-
jazdem kluczyków lub dokumentów pojazdu;
c) w przypadku nie zabezpieczenia pojazdu w sposób przewidziany
w konstrukcji i nie uruchomienia wszystkich urz¹dzeñ zabezpieczaj¹-
cych pojazd przed kradzie¿¹ w przypadku ka¿dorazowego opuszcze-
nia pojazdu przez kierowcê.
16) powsta³e w wyposa¿eniu dodatkowym nie objêtym ubezpiecze-
niem pojazdu.
4. Je¿eli nie umówiono siê inaczej ubezpieczeniem nie s¹ objête szko-
dy powsta³e:
1) podczas wyœcigów, rajdów, jazd konkursowych i zwi¹zanych z nimi
treningów;
2) podczas u¿ywania pojazdu jako rekwizytu;
3) podczas jazd próbnych;
4) w pojazdach wynajmowanych zarobkowo przez osoby prowadz¹ce
wypo¿yczalnie pojazdów;
5) w pojazdach wykorzystywanych do nauki jazdy;
6) w pojazdach wykorzystywanych do zarobkowego przewozu osób
(TAXI).

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 7.
1. Sumê ubezpieczenia pojazdu ustala Ubezpieczaj¹cy poprzez wpro-
wadzenie wartoœci sumy ubezpieczenia zaakceptowanej przez Towarzy-
stwo w elektronicznym systemie zawierania umów ubezpieczenia.
2. Górn¹ granicê odpowiedzialnoœci Towarzystwa za ka¿de zdarzenia
szkodowe w okresie ubezpieczenia stanowi okreœlona w umowie suma
ubezpieczenia. Je¿eli nie umówiono siê inaczej zdarzenia skutkuj¹ce
wyp³at¹ odszkodowania nie powoduj¹ zmniejszenia sumy ubezpiecze-
nia o kwotê wyp³aconego odszkodowania w okresie ubezpieczenia.
3. Przy ustalaniu sumy ubezpieczenia okreœla siê rynkow¹ wartoœæ
pojazdu ustalon¹ na podstawie stosowanych systemów eksperckich
w elektronicznym systemie zawierania umów ubezpieczenia. Przy usta-
laniu sumy ubezpieczenia nie bierze siê pod uwagê wartoœci zabytko-
wej i kolekcjonerskiej pojazdu oraz wynikaj¹cej z upodobañ i subiek-
tywnej oceny Ubezpieczaj¹cego.

UMOWA UBEZPIECZENIA
§ 8.
1. Umowê ubezpieczenia zawiera siê na wniosek Ubezpieczaj¹cego po
nale¿ytym wype³nieniu formularza wniosku w elektronicznym systemie
zawierania umów ubezpieczenia. Wniosek stanowi integraln¹ czeœæ
umowy ubezpieczenia.
2. Zawarcie umowy ubezpieczenia Towarzystwo potwierdza wystawio-
nym dokumentem ubezpieczenia.
3. Umowê ubezpieczenia uwa¿a siê za zawart¹ z chwil¹ dorêczenia
dokumentu ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cemu.
4. Dokument ubezpieczenia Towarzystwo przekazuje Ubezpieczaj¹ce-
mu po przeprowadzeniu oglêdzin i sprawdzeniu cech identyfikacyjnych
pojazdu wraz z wyposa¿eniem. W uzasadnionych przypadkach Towa-
rzystwo mo¿e odst¹piæ od dokonywania oglêdzin pojazdu.
5. Je¿eli pojazd zg³oszony jest do ubezpieczenia w Towarzystwie po raz
pierwszy Ubezpieczaj¹cy na ¿¹danie Towarzystwa ma obowi¹zek przed-
³o¿yæ dokument stwierdzaj¹cy Ÿród³o pochodzenia pojazdu.
6. Umowê ubezpieczenia zawiera siê na okres 12 miesiêcy chyba, ¿e
strony umowy postanowi³y inaczej.
7. Ubezpieczaj¹cy mo¿e odst¹piæ od umowy ubezpieczenia w okresie
30 dni licz¹c od daty zawarcia umowy ubezpieczenia.
8. Odst¹pienie od umowy nie zwalnia jednak Ubezpieczaj¹cego
z obowi¹zku zap³acenia sk³adki za okres w jakim Towarzystwo udzie-
li³o ochrony ubezpieczeniowej.
9. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana w drodze pisemnego wypowiedzenia:

1) przez ka¿d¹ ze stron w ci¹gu 30 dni od daty wyp³aty odszkodowa-
nia lub daty dorêczenia Ubezpieczaj¹cemu odmowy wyp³aty odszko-
dowania z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia;
2) przez Towarzystwo ze skutkiem natychmiastowym:
a) w razie stwierdzenia ra¿¹cych zaniedbañ w zabezpieczeniu pojazdu;
b) w razie stwierdzenia, ¿e Ubezpieczaj¹cy lub jego przedstawiciel zatai³
przed Towarzystwem informacje, o które Towarzystwo zapytywa³o
przed zawarciem umowy.

SK£ADKA UBEZPIECZENIOWA
§ 9.
1. Sk³adka ubezpieczeniowa ustalana jest za czas trwania odpowiedzial-
noœci Towarzystwa wed³ug taryfy obowi¹zuj¹cej w dniu zawarcia umo-
wy ubezpieczenia w oparciu o poni¿sze kryteria:
1) suma ubezpieczenia;
2) rodzaj i marka pojazdu;
3) okres eksploatacji pojazdu;
4) miejsce zamieszkania Ubezpieczonego;
5) dotychczasowy przebieg ubezpieczenia;
6) zakres ubezpieczenia;
7) data uzyskania uprawnieñ do prowadzenia pojazdu;
8) wiek Ubezpieczaj¹cego lub Ubezpieczonego;
9) przeznaczenie pojazdu.
2. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo przy ustalaniu wysoko-
œci sk³adki mo¿e uwzglêdniæ inne ni¿ wskazane w ust. 1 kryteria indy-
widualne, w szczególnoœci dotycz¹ce Ubezpieczonego lub przedmiotu
ubezpieczenia.
3. W przypadku zmiany umowy ubezpieczenia kalkulacja sk³adki nastê-
puje wed³ug taryfy obowi¹zuj¹cej w dniu zawarcia umowy.
4. Sk³adka za roczny okres ubezpieczenia jest op³acana jednorazowo
albo w ratach wed³ug zasad okreœlonych w taryfie sk³adek w terminach
wskazanych w dokumencie ubezpieczenia.
5. W przypadku wygaœniêcia stosunku ubezpieczeniowego przed up³y-
wem okresu na jaki zosta³a zawarta umowa ubezpieczenia Ubezpiecza-
j¹cemu przys³uguje zwrot sk³adki za okres niewykorzystanej ochrony
ubezpieczeniowej.
6. W przypadku zaistnienia szkody Towarzystwu przys³uguje sk³adka za
ca³y okres ubezpieczenia okreœlony w umowie i jest ona wymagalna
w ca³oœci w chwili wyp³aty odszkodowania.
7. Towarzystwo dokonuje zwrotu sk³adki na pisemny wniosek Ubez-
pieczaj¹cego.

POCZ¥TEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŒCI
§ 10.
1. Odpowiedzialnoœæ Towarzystwa rozpoczyna siê od dnia wskazane-
go w umowie ubezpieczenia, nie wczeœniej jednak ni¿ po zap³aceniu
sk³adki lub jej pierwszej raty.
2. Je¿eli Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoœæ jeszcze przed zap³a-
ceniem sk³adki lub jej pierwszej raty, a sk³adka lub jej pierwsza rata nie
zosta³a zap³acona w terminie Towarzystwo mo¿e wypowiedzieæ umo-
wê ze skutkiem natychmiastowym i ¿¹daæ zap³aty sk³adki za okres, przez
który ponosi³o odpowiedzialnoœæ. W przypadku braku wypowiedzenia
umowy wygasa ona z koñcem okresu, na który przypada³a nie zap³a-
cona sk³adka.
3. W razie niezap³acenia w terminie drugiej lub kolejnej raty sk³adki
Towarzystwo wezwie Ubezpieczaj¹cego do jej zap³aty w terminie 7 dni
od dnia otrzymania wezwania. Nie op³acenie sk³adki w okreœlonym
powy¿ej terminie powoduje ustanie odpowiedzialnoœci Towarzystwa.

§ 11.
Odpowiedzialnoœæ Towarzystwa koñczy siê z chwil¹ rozwi¹zania umo-
wy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia ulega rozwi¹zaniu:



4 / 6

1) w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia jako koniec okresu
ubezpieczenia;
2) w przypadku nieop³acenia drugiej lub kolejnej raty w terminie ozna-
czonym w umowie po 7 dniach od dnia otrzymania wezwania, o któ-
rym mowa w § 10 ust. 3 i nieop³aceniu sk³adki;
3) z dniem odst¹pienia od umowy ubezpieczenia;
4) z chwil¹ wyp³aty odszkodowania za szkodê ca³kowit¹;
5) z dniem przeniesienia w³asnoœci pojazdu na inn¹ osobê;
6) z dniem wyrejestrowania pojazdu;
7) z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.

OBOWI¥ZKI UBEZPIECZAJ¥CEGO
§ 12.
1. Ubezpieczaj¹cy obowi¹zany jest podaæ zgodnie z prawd¹ do wia-
domoœci Towarzystwa wszystkie znane sobie okolicznoœci, o które zosta³
poproszony podczas sk³adania wniosku o zawarcie umowy ubezpiecze-
nia. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy zawiera umowê przez przedstawiciela powy¿-
szy obowi¹zek ci¹¿y na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczno-
œci jemu znane.
2. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cy na ¿¹da-
nie Towarzystwa zobowi¹zany jest okazaæ nastêpuj¹ce dokumenty:
1) dowód rejestracyjny;
2) kartê pojazdu, jeœli zosta³a wydana;
3) fakturê zakupu pojazdu albo umowê kupna;
4) dowód potwierdzaj¹cy zamontowanie w pojeŸdzie urz¹dzeñ zabez-
pieczaj¹cych przed kradzie¿¹;
5) zaœwiadczenie o dotychczasowym przebiegu ubezpieczenia;
6) prawo jazdy.
3. W czasie trwania umowy do obowi¹zków Ubezpieczaj¹cego lub
przedstawiciela, o którym mowa w ust. 1 nale¿y niezw³oczne informo-
wanie o:
1) zmianie adresu, przy czym dorêczenie dokonane pod ostatni znany
adres Ubezpieczaj¹cego uznaje siê za skuteczne;
2) zbyciu lub wyrejestrowaniu pojazdu;
3) zmianie wszystkich innych okolicznoœci, o których mowa w ust. 1.
4. Je¿eli umowa ubezpieczenia zosta³a zawarta na rzecz Ubezpieczo-
nego obowi¹zki, o których mowa w ust. 1 i 3 spoczywaj¹ równie¿ na
Ubezpieczonym.
5. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoœci za skutki okolicznoœci,
które z naruszeniem ust. 1, 3 i 4 nie zosta³y podane do jego wiado-
moœci. Je¿eli do naruszenia ust. 1, 3 i 4 dosz³o z winy umyœlnej w razie
w¹tpliwoœci przyjmuje siê, ¿e szkoda jest skutkiem okolicznoœci,
o których mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym.
6. W razie ujawnienia okolicznoœci, która poci¹ga za sob¹ istotn¹ zmianê
prawdopodobieñstwa wypadku ka¿da ze stron umowy mo¿e za¿¹daæ
zmiany wysokoœci sk³adki poczynaj¹c od chwili, w której zasz³a ta
okolicznoœæ, nie wczeœniej jednak ni¿ od pocz¹tku bie¿¹cego okresu
ubezpieczenia.
7. W razie zg³oszenia ¿¹dania, o którym mowa w ust. 6 druga strona
mo¿e w terminie 14 dni wypowiedzieæ umowê ze skutkiem natychmia-
stowym.
8. W przypadku dokonania zwrotu sk³adki Ubezpieczaj¹cy obowi¹za-
ny jest zwróciæ Towarzystwu orygina³ dokumentu ubezpieczenia.

POSTÊPOWANIE W RAZIE WYPADKU
§ 13.
1. W razie zaistnienia zdarzenia mog¹cego powodowaæ powstanie szkody
Ubezpieczaj¹cy, Ubezpieczony lub kieruj¹cy pojazdem obowi¹zany jest:
1) przedsiêwzi¹æ odpowiednie œrodki w celu zapewnienia bezpieczeñ-
stwa ruchu w miejscu wypadku;
2) u¿yæ dostêpnych mu œrodków w celu ratowania pojazdu lub zmniej-
szenia rozmiarów szkody;

3) nie dokonywaæ w uszkodzonym pojeŸdzie ¿adnych zmian nieuzasad-
nionych koniecznoœci¹ kontynuowania dalszej bezpiecznej jazdy;
4) nie dokonywaæ naprawy bez uprzedniego przeprowadzenia oglêdzin
przez przedstawiciela Towarzystwa;
5) w razie zderzenia z innym pojazdem odnotowaæ dane dotycz¹ce
pojazdu osoby kieruj¹cej tym pojazdem, a tak¿e numer dokumentu
ubezpieczenia, nazwê i adres Ubezpieczyciela w zakresie obowi¹zko-
wego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów;
6) w razie szkody z udzia³em pieszego odnotowaæ w miarê mo¿liwo-
œci jego dane osobowe i adres (w odniesieniu do osób niepe³noletnich
dane opiekunów);
7) w razie szkody z udzia³em zwierz¹t domowych lub hodowlanych
ustaliæ w miarê mo¿liwoœci dane w³aœciciela i jego Ubezpieczyciela
w zakresie odpowiedzialnoœci cywilnej.
2. Towarzystwo zwraca (w granicach sumy ubezpieczenia) Ubezpiecza-
j¹cemu poniesione i udokumentowane koszty, o których mowa w ust.
1 pkt 2).
3. Po zaistnieniu szkody Ubezpieczaj¹cy, Ubezpieczony lub kieruj¹cy
pojazdem zobowi¹zany jest:
1) niezw³ocznie (najpóŸniej w terminie 3 dni roboczych od daty
stwierdzenia szkody) powiadomiæ Towarzystwo o zaistnia³ej szkodzie
zg³aszaj¹c szkodê pod numer telefonu wskazany w dokumencie ubez-
pieczenia oraz udzieliæ informacji i wyjaœnieñ odnoœnie okolicznoœci
i rozmiaru szkody, a w przypadku je¿eli szkoda jest spowodowana
przez osobê trzeci¹ udzieliæ Towarzystwu wszelkich informacji umo¿-
liwiaj¹cych realizacjê przez Towarzystwo roszczeñ regresowych wobec
sprawcy szkody lub jego Ubezpieczyciela. O kradzie¿y ca³ego pojaz-
du nale¿y powiadomiæ Towarzystwo nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 2 dni od
zdarzenia.
2) w przypadku, gdy szkoda powsta³a poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej zawiadomiæ Towarzystwo o jej zaistnieniu nie póŸniej ni¿ w ci¹gu
3 dni roboczych od daty powrotnego przekroczenia granicy;
3) niezw³ocznie zawiadomiæ o zdarzeniu policjê jeœli istnieje podejrze-
nie, ¿e szkoda powsta³a w wyniku czynu karalnego, np. kradzie¿y
pojazdu lub jego czêœci, w³amania do pojazdu albo wypadku z ofiarami
w ludziach;
4) w razie powstania szkody poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej
powiadomiæ miejscow¹ policjê lub inne w³aœciwe organy œcigania.

§ 14.
1. Ubezpieczaj¹cy obowi¹zany jest przed³o¿yæ wszelkie ¿¹dane doku-
menty pojazdu, w tym rachunek zakupu lub umowê kupna, dowód
odprawy celnej, dowód rejestracyjny (polski lub kraju pochodzenia
pojazdu), kartê pojazdu, ksi¹¿kê gwarancyjn¹, prawo jazdy kieruj¹cego
pojazdem w chwili powstania szkody, a tak¿e orygina³ dokumentu
ubezpieczenia oraz inne dokumenty pozwalaj¹ce na okreœlenie przyczy-
ny powstania szkody lub wp³ywaj¹ce na ustalenie okolicznoœci jej po-
wstania.
2. Ubezpieczaj¹cy obowi¹zany jest do wspó³dzia³ania z Towarzystwem
w toku czynnoœci zmierzaj¹cych do ustalenia zasadnoœci roszczeñ
i rozmiaru szkody jak równie¿ do udzielenia wszelkiej pomocy w do-
chodzeniu roszczeñ przeciwko sprawcy szkody, w tym zabezpieczenia
mo¿noœci dochodzenia roszczeñ odszkodowawczych wobec osób
odpowiedzialnych za szkodê.
3. Obowi¹zki zawarte w ust. 1 i 2 spoczywaj¹ tak¿e na Ubezpieczo-
nym w przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek.
4. Je¿eli nie wykonano któregokolwiek z obowi¹zków, o których mowa
w § 13 ust. 1 z winy umyœlnej lub ra¿¹cego niedbalstwa Towarzystwo
jest wolne od odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e z tego powodu.
5. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy lub Ubezpieczony nie dokonaj¹ zg³oszenia
szkody w terminie, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 1) i 2) z winy
umyœlnej lub ra¿¹cego niedbalstwa i mia³o to wp³yw na zwiêkszenie
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rozmiaru szkody lub uniemo¿liwi³o ustalenie okolicznoœci i skutków
wypadku Towarzystwo mo¿e odpowiednio zmniejszyæ odszkodowanie.

USTALENIE WYSOKOŒCI ODSZKODOWANIA
§ 15.
Ustalenie zasadnoœci i wysokoœci odszkodowania nastêpuje na podstawie
dokumentów przed³o¿onych przez Ubezpieczaj¹cego, a tak¿e dokumen-
tów zebranych przez Towarzystwo. Towarzystwo zastrzega sobie pra-
wo weryfikacji tych dokumentów oraz zasiêgania opinii rzeczoznawców.

§ 16.
1. W razie szkody ca³kowitej tj. gdy koszt naprawy przekracza 70%
wartoœci rzeczywistej pojazdu ustalonej na dzieñ powstania szkody albo
utraty pojazdu odszkodowanie jest równe wartoœci rzeczywistej pojaz-
du w dniu powstania szkody, nie wiêkszej ni¿ suma ubezpieczenia.
W przypadku pojazdów przyjêtych do ubezpieczenia jako fabrycznie
nowe je¿eli utrata pojazdu nast¹pi³a w okresie do 3 miesi¹ca w³¹cznie
licz¹c od daty wystawienia faktury potwierdzaj¹cej zakup pojazdu od-
szkodowanie jest równe sumie ubezpieczenia.
2. W przypadku szkody ca³kowitej (koszt naprawy przekracza 70 %
wartoœci rzeczywistej pojazdu) z kwoty odszkodowania potr¹ca siê
wartoœæ pozosta³oœci tj. wartoœæ elementów i zespo³ów pojazdu nie-
uszkodzonych lub uszkodzonych w takim stopniu, ¿e posiadaj¹ wartoœæ
handlow¹. Wartoœci pozosta³oœci nie potr¹ca siê je¿eli szkoda nast¹pi³a
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej i zgodnie z porozumieniem stron
umowy pojazd bêdzie z³omowany za granic¹. W takim przypadku
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek koszty
zwi¹zane z transportem pojazdu na miejsce z³omowania, jego sk³ado-
waniem oraz z³omowaniem.
3. Wartoœæ pozosta³oœci ustalana jest indywidualnie w zale¿noœci od
rozmiaru uszkodzeñ i stopnia zu¿ycia eksploatacyjnego pojazdu.
4. Odszkodowanie nie mo¿e byæ wy¿sze od poniesionej szkody
z wyj¹tkiem utraty pojazdu przyjêtego do ubezpieczenia jako fabrycz-
nie nowy, o której to sytuacji jest mowa w ust. 1.

§ 17.
W przypadku uszkodzenia pojazdu lub jego czêœci zakres uszkodzeñ
ustalany jest w powypadkowej ocenie technicznej (protokole oglêdzin)
dokonanej przez Towarzystwo.

§ 18.
1. Je¿eli koszty naprawy nie przekraczaj¹ 70% wartoœci rzeczywistej
pojazdu w dniu zaistnienia szkody odszkodowanie obejmuje:
1) koszt nowych czêœci, w tym nadwozia pojazdu i kabiny kierowcy
z uwzglêdnieniem zapisów ust. 4 i 5;
2) koszt robocizny.
2. Obliczenie wysokoœci odszkodowania ustala siê wed³ug jednej
z poni¿szych zasad:
1) kalkulacjê kosztów naprawy sporz¹dzon¹ przez Towarzystwo lub na jej
zlecenie przy uwzglêdnieniu norm czasowych operacji naprawczych okre-
œlonych przez producenta pojazdu w systemach eksperckich oraz œredniej
stawki za roboczogodzinê obowi¹zuj¹cej w miejscu zamieszkania lub sie-
dziby w³aœciciela pojazdu. Ceny czêœci zamiennych nie mog¹ byæ wy¿sze
od cen stosowanych przez autoryzowanych przedstawicieli producenta;
2) oryginalne rachunki wystawione imiennie na w³aœciciela pojazdu
zawieraj¹ce dane identyfikuj¹ce naprawiony pojazd poprzedzone zwe-
ryfikowanym przez Towarzystwo kosztorysem przednaprawczym
w systemie eksperckim. Je¿eli poszkodowany nie przedstawi³ Towarzy-
stwu wstêpnego kosztorysu (kalkulacji kosztów naprawy) przed na-
praw¹ pojazdu i w zwi¹zku z tym Towarzystwo nie dokona³o weryfi-
kacji kosztów naprawy weryfikacji podlegaj¹ przed³o¿one faktury lub ra-
chunki za naprawê i czêœci zamienne;

3) ugodê pisemn¹ zawart¹ pomiêdzy Towarzystwem a w³aœcicielem
pojazdu.
3. Zasad okreœlonych w ust. 2 pkt 1) i 2) nie stosuje siê je¿eli naprawa
jest dokonywana poza granic¹ Rzeczpospolitej Polskiej. W takim przy-
padku zastosowanie ma § 19.
4. Je¿eli nie umówiono siê inaczej przy ustalaniu kosztów naprawy
potr¹ca siê z ceny czêœci zamiennych, które zosta³y zakwalifikowane do
wymiany kwoty odpowiadaj¹ce wskaŸnikowi amortyzacji. WskaŸnik
amortyzacji zale¿y od okresu eksploatacji pojazdu i wynosi odpowiednio:
1) okres eksploatacji pojazdu do 3 lat – wskaŸnik 0%;
2) okres eksploatacji pojazdu powy¿ej 3 lat do 4 lat – wskaŸnik 10%;
3) okres eksploatacji pojazdu powy¿ej 4 lat do 5 lat – wskaŸnik 15%;
4) okres eksploatacji pojazdu powy¿ej 5 lat do 6 lat – wskaŸnik 20%;
5) okres eksploatacji pojazdu powy¿ej 6 lat do 7 lat – wskaŸnik 30%;
6) okres eksploatacji pojazdu powy¿ej 7 lat – wskaŸnik 50%.
Je¿eli w okresie eksploatacji pojazdu dokonano wymiany czêœci (zespo³ów)
udokumentowanych oryginalnymi rachunkami amortyzacjê tych czêœci ustala
siê indywidualnie z uwzglêdnieniem okresu ich u¿ytkowania. Okres eks-
ploatacji pojazdu liczy siê od daty pierwszej rejestracji.
5. Przy ustalaniu odszkodowania za szkody polegaj¹ce na uszkodzeniu
ogumienia, akumulatora, elementów ciernych uk³adu hamulcowego,
elementów uk³adu wydechowego uwzglêdnia siê stopieñ zu¿ycia eks-
ploatacyjnego okreœlany w ocenie technicznej uszkodzonego pojazdu.

§ 19.
1. Je¿eli uszkodzony za granic¹ Rzeczpospolitej Polskiej pojazd wyma-
ga naprawy w zakresie niezbêdnym do kontynuowania bezpiecznej jazdy
(naprawa prowizoryczna) naprawy dokonuje siê na zlecenie zagranicz-
nego przedstawiciela Towarzystwa chyba, ¿e koszt naprawy prowizo-
rycznej nie przekracza równowartoœci 1 000 EUR.
2. Je¿eli koszty naprawy prowizorycznej zosta³y poniesione bezpoœred-
nio przez w³aœciciela pojazdu lub osoby dzia³aj¹cej na jego zlecenie,
zwrot tych kosztów nastêpuje w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie
imiennych, oryginalnych rachunków wystawionych na Ubezpieczonego.
3. Je¿eli przeprowadzona za granic¹ naprawa udokumentowana rachun-
kiem lub faktur¹ przekracza zakres niezbêdny do kontynuowania bez-
piecznej jazdy lub wykracza poza upowa¿nienie udzielone przez Towa-
rzystwo lub jego zagranicznego przedstawiciela odszkodowanie w tej
czêœci jest ustalane i wyp³acane wed³ug:
1) cen czêœci zamiennych okreœlonych w fakturze nie wy¿ej jednak ni¿
ceny stosowane w punktach sprzeda¿y autoryzowanych przez produ-
centa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz;
2) stawki za roboczogodzinê stosowanej przez zak³ady naprawcze
w miejscu zamieszkania albo siedziby w³aœciciela pojazdu. Stawki nie
mog¹ byæ wy¿sze od œrednich stawek stosowanych w autoryzowanych
przez producenta stacjach naprawczych na tym terenie.

§ 20.
Je¿eli Ubezpieczaj¹cy zawar³ z innym Ubezpieczycielem umowy
ubezpieczenia obejmuj¹ce swym zakresem te same ryzyka, które
ubezpieczy³ w Towarzystwie i z tytu³u zawartych umów zg³osi³
roszczenia wówczas Towarzystwo odpowiada za szkodê w takim
stosunku w jakim pozostaje przyjêta przez niego suma ubezpiecze-
nia do sumy sum ubezpieczenia ze wszystkich umów ubezpieczenia
zawartych na ten sam przedmiot ubezpieczenia u innych Ubezpie-
czycieli.

UDZIA£Y W£ASNE
§ 21.
1. Za odpowiednio zmniejszon¹ sk³adkê umowa ubezpieczenia mo¿e
byæ zawarta z zastosowaniem procentowego udzia³u w³asnego w ka¿-
dej szkodzie w wysokoœci 10% wartoœci szkody.
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2. Je¿eli kieruj¹cy ubezpieczonym pojazdem w chwili zderzenia prze-
kroczy³ dopuszczaln¹ prêdkoœæ o 30 km/h i wiêcej to odszkodowanie
ulega zmniejszeniu o 25%.
3. Postanowienie ust. 2 ma zastosowanie do zdarzeñ okreœlonych
w § 5 ust. 1 pkt 1 ppkt a) i b).

WYP£ATA ODSZKODOWANIA
§ 22.
Odszkodowanie wyp³acane jest w³aœcicielowi pojazdu.

§ 23.
Odszkodowanie p³atne jest w PLN.

§ 24.
1. Odszkodowanie za szkodê polegaj¹c¹ na utracie pojazdu wyp³aca-
ne jest wy³¹cznie po podpisaniu przez Ubezpieczonego oœwiadczenia
o przeniesieniu prawa w³asnoœci skradzionego pojazdu na rzecz Towa-
rzystwa, po wyrejestrowaniu pojazdu, przekazaniu wszystkich urz¹dzeñ
s³u¿¹cych do uruchomienia zamontowanych w nim zabezpieczeñ prze-
ciwkradzie¿owych, wszelkich posiadanych oryginalnych dokumentów
dotycz¹cych jego pochodzenia (faktura zakupu, umowa kupna, dowód
odprawy celnej, karta pojazdu, ksi¹¿ka gwarancyjna itp.), wskazanych
jako posiadane przez Ubezpieczonego we wniosku o zawarcie umowy
ubezpieczenia, oryginalnego dowodu rejestracyjnego i wszystkich klu-
czyków pojazdu zg³oszonych jako posiadane we wniosku o zawarcie
umowy ubezpieczenia, a tak¿e dorobionych w okresie trwania umowy
ubezpieczenia.
2. Je¿eli utracony pojazd zosta³ odzyskany po wyp³acie odszkodowa-
nia przez Towarzystwo prawo w³asnoœci pojazdu mo¿e byæ przeniesio-
ne na osobê, na rzecz której umowa ubezpieczenia zosta³a zawarta na
warunkach wzajemnie uzgodnionych. Przy ponownym przeniesieniu
praw w³asnoœci Towarzystwo ¿¹da zwrotu wyp³aconego odszkodowa-
nia.

§ 25.
1. Towarzystwo wyp³aca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o wypadku.
2. Je¿eli wyjaœnienie okolicznoœci koniecznych do ustalenia odpowie-
dzialnoœci Towarzystwa albo wysokoœci œwiadczenia okaza³o siê niemo¿-
liwe w terminie 30 dni to œwiadczenie powinno byæ spe³nione w ci¹gu
14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale¿ytej starannoœci wy-
jaœnienie tych okolicznoœci by³o mo¿liwe. Jednak¿e bezsporn¹ czêœæ
odszkodowania Towarzystwo powinno spe³niæ w terminie przewidzia-
nym w ust. 1.
3. Je¿eli odszkodowanie nie przys³uguje lub przys³uguje w innej wyso-
koœci ni¿ zg³oszone roszczenie Towarzystwo informuje Ubezpieczaj¹-
cego o tym na piœmie w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2 wska-
zuj¹c na okolicznoœci oraz na podstawê prawn¹ uzasadniaj¹c¹ ca³kowit¹
lub czêœciow¹ odmowê wyp³aty œwiadczenia wraz z pouczeniem
o mo¿liwoœci dochodzenia roszczeñ na drodze s¹dowej.

ROSZCZENIA REGRESOWE
§ 26.
1. Z chwil¹ wyp³aty odszkodowania roszczenia Ubezpieczaj¹cego prze-
ciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodê przechodz¹ na Towa-
rzystwo do wysokoœci wyp³aconego odszkodowania.
2. Nie przechodz¹ na Towarzystwo roszczenia przeciwko osobom,
z którymi w³aœciciel ubezpieczonego pojazdu pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialnoœæ chy-
ba, ¿e sprawca wyrz¹dzi³ szkodê umyœlnie.
3. W przypadku, gdy Ubezpieczaj¹cy zrzek³ siê odszkodowania od
sprawcy lub je ograniczy³ Towarzystwo mo¿e odmówiæ wyp³aty odszko-
dowania lub odpowiednio je zmniejszyæ. Je¿eli zrzeczenie siê roszcze-
nia lub jego ograniczenie zostanie ujawnione po wyp³acie odszkodowania
Towarzystwu przys³uguje prawo dochodzenia od Ubezpieczaj¹cego
zwrotu ca³oœci lub czêœci wyp³aconego odszkodowania.

POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 27.
1. Przy obliczaniu równowartoœci w PLN sumy okreœlonej w innej
walucie przyjmuje siê œredni kurs wymiany tej waluty na PLN og³oszo-
ny przez NBP w dniu zdarzenia.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych OWU maj¹ zastoso-
wanie przepisy prawa polskiego, a w szczególnoœci Kodeksu cywilnego
oraz Ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.
3. Skargi i za¿alenia zwi¹zane z umow¹ ubezpieczenia Ubezpiecza-
j¹cy, Ubezpieczony, Uposa¿ony lub Uprawniony z umowy ubezpie-
czenia mo¿e zg³osiæ bezpoœrednio do Towarzystwa (na adres wska-
zany w dokumencie ubezpieczenia) lub do Biura Rzecznika Ubez-
pieczonych.
4. Towarzystwo jest zobowi¹zane do zajêcia stanowiska i udzielenia
odpowiedzi w sprawach, o których mowa w ust. 3 w ci¹gu 30 dni od
dnia wp³ywu skargi lub za¿alenia.
5. Powództwo o roszczenia wynikaj¹ce z umów ubezpieczenia mo¿-
na wytoczyæ albo wed³ug przepisów o w³aœciwoœci ogólnej albo przed
s¹d w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczaj¹ce-
go, Ubezpieczonego, Uposa¿onego lub Uprawnionego z umowy ubez-
pieczenia.

§ 28.
OWU zosta³y zatwierdzone uchwa³¹ Zarz¹du BENEFIA Towarzystwo
Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group nr 4/28/2007 z dnia
11 lipca 2007 r. i maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawiera-
nych od dnia 10 sierpnia 2007 r.

Halina Maj Pawe³ Bisek
Cz³onek Zarz¹du Prezes Zarz¹du
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