OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY
POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM
ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład
Ubezpieczeń Wzajemnych nr UZ/54/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. ze zmianami
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Informacje zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym ustalonych uchwałą Zarządu
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych nr
UZ/54/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Zarządu
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych nr
UZ/15/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Zarządu
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych nr
UZ/174/2018 z dnia 26 września 2018 r., o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 11
września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015 poz. 1844):
Rodzaj informacji
Przesłanki wypłaty odszkodowania i
innych świadczeń lub wartości wykupu
ubezpieczenia

Numer jednostki redakcyjnej wzorca
umowy
OWU:
§ 2 ust. 3, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 10, § 15, § 16,
§ 19 ust. 14

Ograniczenia oraz wyłączenia
OWU:
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń § 2 ust. 3, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 10, § 15, § 18,
uprawniające do odmowy wypłaty
§ 19 ust. 14
odszkodowania i innych świadczeń lub
ich obniżenia
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Postanowienia ogólne
§1
1.

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w
ruchu zagranicznym (zwane dalej „OWU”) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych
przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (zwane dalej
„TUW PZUW”) z:
1)
osobami prawnymi,
2)
jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi,
2. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest zawarcie z TUW PZUW umowy obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego dotyczącej tego samego
pojazdu.

§2
1.
2.

3.

W porozumieniu z ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia
dodatkowe lub odmienne od ustalonych w OWU.
TUW PZUW zobowiązany jest przedstawić ubezpieczającemu różnicę między treścią umowy
ubezpieczenia a OWU w formie pisemnej przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W razie
niedopełnienia tego obowiązku TUW PZUW nie może powoływać się na różnicę niekorzystną dla
ubezpieczającego lub ubezpieczonego. Przepisu nie stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych w
drodze negocjacji.
W sprawach nieuregulowanych w OWU mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego
oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
Definicje
§3

W rozumieniu OWU użyte niżej określenia oznaczają:
1) dokument ubezpieczenia – polisa bądź inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;
2) kierowca – kierujący pojazdem;
3) OC – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za
szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów;
4) pojazd – pojazd wskazany w umowie ubezpieczenia, spełniający warunki, o których mowa w § 4;
5) Porozumienie Wielostronne – umowa zawarta między biurami narodowymi z państw członkowskich
Unii Europejskiej, państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz państw
stowarzyszonych, określająca wzajemne stosunki między biurami narodowymi;
6) RP – Rzeczpospolita Polska;
7) ruch pojazdu – sytuacje, gdy pojazd porusza się wskutek pracy silnika lub siłą bezwładności;
8) suma gwarancyjna – określona w OWU kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności TUW PZUW
na jeden wypadek ubezpieczeniowy, który zaszedł w okresie ubezpieczenia, bez względu na liczbę
poszkodowanych, ustalana odrębnie dla szkód na osobie i szkód w mieniu;
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9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)

składka ubezpieczeniowa – wynagrodzenie należne TUW PZUW z tytułu udzielonej ochrony
ubezpieczeniowej;
ubezpieczający - osoba zawierająca z TUW PZUW umowę ubezpieczenia;
ubezpieczony – posiadacz pojazdu lub kierowca;
umowa OC – umowa ubezpieczenia OC zawarta z TUW PZUW;
umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia, do której zastosowanie mają niniejsze OWU;
wypadek ubezpieczeniowy – zdarzenie, w wyniku którego w związku z ruchem pojazdu została
wyrządzona osobie trzeciej szkoda, za którą odpowiedzialność cywilną ponosi posiadacz tego pojazdu
lub kierowca;
ZK - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu
zagranicznym.
Przedmiot ubezpieczenia
§4

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierowcy pojazdu
mechanicznego zarejestrowanego w RP stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, za
szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem tego pojazdu za granicą RP, z zastrzeżeniem § 5.
Zakres terytorialny ubezpieczenia
§5
Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły za granicą RP na terytorium
państw, których biura narodowe są Członkami Systemu Zielonej Karty, ale nie są sygnatariuszami
Porozumienia Wielostronnego, tj. państw na terytorium których zajście wypadku ubezpieczeniowego nie jest
objęte OC.
Zakres przedmiotowy ubezpieczenia
§6
1. Zakresem ZK objęte są szkody wyrządzone osobom trzecim przez posiadacza lub kierowcę w związku z
ruchem pojazdu mechanicznego na terytorium państw, o których mowa w § 5, wskazanych w umowie
ubezpieczenia.
2. Odszkodowanie ustala się w zakresie ochrony wymaganej przepisami prawa obowiązującymi w
państwie, na terytorium którego zaszedł wypadek ubezpieczeniowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3.
3. Jeżeli poszkodowany i posiadacz lub kierowca są obywatelami polskimi i mają miejsce zamieszkania w
RP, a roszczenie zostało zgłoszone w RP, TUW PZUW ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych
przepisami prawa polskiego, o ile przepisy prawa obowiązujące w państwie, na terytorium którego
zaszedł wypadek ubezpieczeniowy, przewidują taką właściwość.
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Suma gwarancyjna
§7
1.

2.
3.

Wysokość sumy gwarancyjnej wynosi równowartość w złotych:
1) w przypadku szkód na osobie – 5.000.000 euro w odniesieniu do jednego wypadku
ubezpieczeniowego, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę
poszkodowanych;
2) w przypadku szkód w mieniu – 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego wypadku
ubezpieczeniowego, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę
poszkodowanych.
Równowartość sumy gwarancyjnej w złotych polskich ustala się przy zastosowaniu kursu średniego
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.
Jeżeli suma gwarancyjna przewidziana przepisami prawa obowiązującymi w państwie, na terytorium
którego zaszedł wypadek ubezpieczeniowy, jest niższa od sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie
ubezpieczenia, TUW PZUW ponosi odpowiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej określonej w
umowie ubezpieczenia.
Zawarcie umowy ubezpieczenia
§8

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje na wniosek ubezpieczającego.
Zawarcie umowy ubezpieczenia TUW PZUW potwierdza dokumentem ubezpieczenia oraz
Międzynarodową Kartą Ubezpieczenia Samochodowego.
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie danych zgłaszanych przez ubezpieczającego. TUW
PZUW może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od udokumentowania tych danych.
Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości TUW PZUW wszystkie znane sobie okoliczności,
o które TUW PZUW zapytywało w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy ubezpieczenia w
innych pismach. Jeżeli ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia przez przedstawiciela, obowiązek
ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia
przez TUW PZUW umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte
okoliczności uważa się za nieistotne.
W czasie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczający zobowiązany jest zawiadomić TUW PZUW o
zmianie okoliczności, o których mowa w ust. 4, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.
W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązki określone w ust. 4 i 5 spoczywają
zarówno na ubezpieczającym, jak i na ubezpieczonym, chyba że ubezpieczony nie wiedział o zawarciu
umowy ubezpieczenia na jego rachunek.
TUW PZUW nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust. 4–6, nie
zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust. 4-6 doszło z winy umyślnej, w razie
wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową ubezpieczenia i jego następstwa są
skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
TUW PZUW może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od dokonania indywidualnej oceny ryzyka.
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Okres ubezpieczenia
§9
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy albo na okres krótszy (ubezpieczenie
krótkoterminowe), z tym że okres ubezpieczenia nie może być krótszy niż 15 dni.

Początek i koniec odpowiedzialności TUW PZUW
§ 10
1.

2.

Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność TUW PZUW rozpoczyna się od dnia następnego po
zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki
ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty oraz nie wcześniej niż z chwilą przekroczenia granicy pierwszego
z państw objętych umową ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) z upływem okresu ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia;
2) z dniem doręczenia ubezpieczającemu oświadczenia TUW PZUW o wypowiedzeniu umowy
ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy TUW PZUW ponosi
odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, a
składka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie;
3) z upływem 7 dni od dnia otrzymania przez ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty
składki ubezpieczeniowej wysłanego po upływie terminu jej płatności z zagrożeniem, że brak
zapłaty w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania spowoduje ustanie odpowiedzialności;
4) z dniem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu ze skutkiem natychmiastowym
umowy ubezpieczenia w przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 5;
5) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w § 11;
6) w przypadkach określonych przepisami prawa polskiego dla wygaśnięcia ochrony w umowie OC
dotyczącej tego samego pojazdu, z wyjątkiem przypadku upływu okresu, na który została zawarta
umowa OC dotycząca tego samego pojazdu.

§ 11
1.

Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo
odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie
zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki ubezpieczeniowej za okres, w jakim TUW
PZUW udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

2.

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za
okres, w jakim TUW PZUW udzielało ochrony ubezpieczeniowej.
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Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia
§ 12
Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia następuje na zasadach określonych przepisami prawa polskiego
dla przeniesienia praw z umowy OC.

1.
2.
3.
4.

5.

Składka ubezpieczeniowa
§ 13
Składkę ubezpieczeniową ustala się według taryfy obowiązującej w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia.
Składka ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowo.
Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od rodzaju pojazdu, okresu ubezpieczenia oraz zawarcia
umowy OC dotyczącej tego samego pojazdu.
Jeżeli zapłata składki ubezpieczeniowej albo raty składki dokonywana jest w formie przelewu
bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty składki uważa się dzień uznania rachunku TUW
PZUW pełną, wymagalną kwotą określoną w umowie ubezpieczenia.
W razie ujawnienia okoliczności, które pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku
ubezpieczeniowego, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od
chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu
ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć
umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, składając oświadczenie w tym zakresie.
Zwrot składki ubezpieczeniowej
§ 14

W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa
ubezpieczenia, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej za okres niewykorzystanej
ochrony ubezpieczeniowej.

Postępowanie w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego
§ 15
1.

W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczony jest zobowiązany:
1) użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów;
2) przedstawić posiadane dowody dotyczące zajścia wypadku ubezpieczeniowego lub poniesionych
kosztów;
3) ułatwić TUW PZUW lub osobom działającym na jego zlecenie ustalenie okoliczności zajścia wypadku
ubezpieczeniowego i rozmiaru szkody;
4) zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za
szkodę oraz udzielić TUW PZUW pomocy dostarczając informacje oraz dokumenty niezbędne do
skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych.
2. Poza obowiązkami wynikającymi z ust. 1:
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1)

2)

3.

kierowca jest zobowiązany ponadto:
a) przedsięwziąć środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zajścia wypadku
ubezpieczeniowego, starać się o złagodzenie jego skutków oraz zapewnić pomoc lekarską
poszkodowanym, jak również w miarę możliwości zabezpieczyć mienie poszkodowanych,
b) udzielić poszkodowanym niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji ubezpieczyciela,
łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia,
c) w razie zderzenia z innym pojazdem ustalić w miarę możliwości nazwę ubezpieczyciela, z
którym posiadacz tego pojazdu zawarł umowę ubezpieczenia OC,
d) powiadomić policję, o ile doszło do wypadku ubezpieczeniowego z ofiarami w ludziach lub o
wypadku ubezpieczeniowym, który zaszedł w okolicznościach nasuwających przypuszczenie,
że zostało popełnione przestępstwo;
posiadacz pojazdu lub kierowca jest zobowiązany ponadto:
a) w razie wystąpienia z roszczeniem bezpośrednio do posiadacza pojazdu lub kierowcy,
powiadomić o tym fakcie TUW PZUW nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
roszczenia oraz dostarczyć dokumenty dotyczące okoliczności wypadku ubezpieczeniowego i
rozmiaru szkody,
b) nie podejmować w imieniu TUW PZUW zobowiązań w stosunku do osób zgłaszających
roszczenie, ani też nie składać w imieniu TUW PZUW oświadczeń o przyjęciu odpowiedzialności
za wyrządzoną szkodę,
c) niezwłocznie powiadomić TUW PZUW, jeżeli poszkodowany wystąpi z roszczeniem o
odszkodowanie na drogę sądową przeciwko posiadaczowi pojazdu lub kierowcy oraz na
żądanie PZU udzielić pełnomocnictwa procesowego osobie wskazanej przez TUW PZUW,
d) niezwłocznie powiadomić TUW PZUW, jeżeli przeciwko posiadaczowi pojazdu lub kierowcy
zostało wszczęte postępowanie karne, karnoadministracyjne lub inne o podobnym
charakterze.
Kierowca zobowiązany jest posiadać dokumenty wymienione w § 8 ust. 2 i okazywać je na żądanie
organów kontrolnych.
Wypłata odszkodowania
§ 16

Odszkodowanie wypłaca się w walucie obowiązującej w państwie, na terytorium którego zaszedł wypadek
ubezpieczeniowy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3.

Obowiązki TUW PZUW
§ 17
1. TUW PZUW dokonuje wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania
zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym.
2. Gdyby wyjaśnienie, w terminie określonym w ust. 1, okoliczności koniecznych do ustalenia
odpowiedzialności TUW PZUW albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, wypłata
odszkodowania następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności
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wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania TUW PZUW
wypłaca w terminie określonym w ust. 1.
3. TUW PZUW jest zobowiązane:
1) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, do poinformowania o tym Ubezpieczającego
lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz do
podjęcia postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia ubezpieczeniowego,
zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także do poinformowania osoby
występującej z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie
dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności TUW PZUW lub wysokości odszkodowania,
jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania; w przypadku umowy ubezpieczenia
zawartej na cudzy rachunek, zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego może
zgłosić również Ubezpieczony albo jego spadkobiercy; w tym przypadku spadkobierca jest
traktowany jak uprawniony z umowy ubezpieczenia;
2) jeżeli w terminach określonych w ust. 1 i 2 nie wypłaci odszkodowania, do zawiadomienia pisemnie:
a) osoby zgłaszającej roszczenie oraz
b) Ubezpieczonego w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on
osobą zgłaszającą roszczenie
- o przyczynach niemożności zaspokojenia ich roszczeń w całości lub w części, a także do wypłaty
bezspornej części odszkodowania;
3) jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym
roszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie:
a) osoby występującej z roszczeniem oraz
b) Ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on
osobą zgłaszającą roszczenie
- wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniające całkowitą lub częściową
odmowę wypłaty odszkodowania oraz do pouczenia tej osoby o możliwości dochodzenia roszczeń na
drodze sądowej;
4) do udostępnienia Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, osobie występującej z roszczeniem lub
uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, informacji i dokumentów gromadzonych w celu ustalenia
odpowiedzialności TUW PZUW lub wysokości odszkodowania; osoby te mogą żądać pisemnego
potwierdzenia przez TUW PZUW udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt
kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez TUW PZUW;
5) do udostępnienia osobom, o których mowa w pkt 4, informacji i dokumentów, o których mowa w pkt 4,
na ich żądanie, w postaci elektronicznej;
6) na żądanie Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, do udostępnienia
posiadanych przez siebie informacji związanych z wypadkiem ubezpieczeniowym będącym podstawą
ustalenia odpowiedzialności TUW PZUW oraz ustalenia okoliczności wypadku ubezpieczeniowego, jak
również wysokości odszkodowania;
7) na żądanie Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, do przekazania informacji o oświadczeniach
złożonych przez nich na etapie zawierania umowy ubezpieczenia na potrzeby oceny ryzyka
ubezpieczeniowego lub kopii dokumentów sporządzonych na tym etapie.
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Roszczenia regresowe
§ 18
1.

2.

TUW PZUW przysługuje prawo dochodzenia od kierowcy zwrotu wypłaconego odszkodowania, jeżeli
kierowca:
1) wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu
środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku
ubezpieczeniowego;
2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem, z wyjątkiem przypadków, gdy
chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po
popełnieniu przez nią przestępstwa;
4) zbiegł z miejsca wypadku ubezpieczeniowego.
W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków dotyczących powiadomienia
TUW PZUW o wypadku ubezpieczeniowym lub zgłoszeniu roszczeń odszkodowawczych przez
poszkodowanego, TUW PZUW może dochodzić od kierowcy lub posiadacza pojazdu zwrotu części
wypłaconego odszkodowania, jeżeli naruszenie to przyczyniło się do zwiększenia szkody lub
uniemożliwiło TUW PZUW ustalenie okoliczności i skutków wypadku ubezpieczeniowego.
Postanowienia końcowe
REKLAMACJE, SKIEROWANIE SPRAWY DO SĄDU
§ 19

1.

Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu i uprawnionemu przysługuje prawo złożenia reklamacji, przez
którą rozumie się każde wystąpienie do TUW PZUW, w którym zgłaszane jest zastrzeżenie dotyczące
usług świadczonych przez TUW PZUW, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz ustawy z
dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.
2. Reklamację można złożyć:
1) pisemnie – przesyłką pocztową (w rozumieniu ustawy „Prawo pocztowe”) na adres ul. Ogrodowa 58,
00-876 Warszawa, albo osobiście w siedzibie TUW PZUW;
2) ustnie – przez telefon, dzwoniąc pod numer 801-159-159 lub 22 308 35 04, albo osobiście w siedzibie
TUW PZUW;
3) elektronicznie – na adres reklamacje@tuwpzuw.pl.
3.

4.

TUW PZUW odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia
otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, jeśli TUW PZUW nie będzie w
stanie odpowiedzieć w ciągu 30 dni, poinformuje:
1) o przyczynie przedłużenia terminu;
2) jakie okoliczności pozostały do ustalenia, w celu pełnego rozpatrzenia sprawy;
3) jaki jest nowy termin udzielenia odpowiedzi – termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia, w
którym wpłynęła reklamacja.
TUW PZUW odpowiada na reklamację:
1) w formie pisemnej lub
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2) pocztą elektroniczną – na wniosek osoby (podmiotu), która złożyła reklamację.
5.

Jeśli po rozpatrzeniu reklamacji TUW PZUW:
1) nie uwzględniło zgłoszonych roszczeń lub
2) uwzględniło roszczenia, ale w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację nie wykonało
czynności, do których się zobowiązało
– osoba fizyczna, która złożyła reklamację, może napisać wniosek w tej sprawie do Rzecznika
Finansowego.

6.

Osoba fizyczna będąca ubezpieczającym, ubezpieczonym, uposażonym lub uprawnionym z umowy
ubezpieczenia ma prawo wniesienia skargi do Rzecznika Finansowego.
7. Ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu konsumentem, przysługuje
prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta
8. Reklamacje rozpatrują komórki, które są właściwe ze względu na przedmiot sprawy.
9. Pozew w sprawach, które wynikają z umów, można złożyć do sądu:
1) według właściwości ogólnej – zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego albo
2) właściwego dla miejsca zamieszkania (lub siedziby) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub jego
spadkobiercy, uprawnionego z umowy lub jego spadkobiercy.
10. TUW PZUW przewiduje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów. Podmiotem uprawnionym do
pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy (więcej informacji można znaleźć na
stronie: rf.gov.pl) oraz Komisja Nadzoru Finansowego (więcej informacji można znaleźć na stronie:
knf.gov.pl).
11. W sprawach nieuregulowanych w ogólnych warunkach lub w umowie ubezpieczenia mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
12. W relacjach z konsumentem TUW PZUW stosuje język polski.
13. TUW PZUW podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
14. Ogólne warunki w niniejszym brzmieniu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od
dnia 01 października 2018 roku.
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