
Ubezpieczenie komunikacyjne
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych („Towarzystwo”)
Produkt: „Bezpieczny Motocykl”

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń Komunikacyjnych 
„Bezpieczny Motocykl” oraz w dokumencie ubezpieczenia.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie „Bezpieczny Motocykl” jest ubezpieczeniem z grupy 1, 3 oraz 18 Działu II Załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. 
o działalności ubezpieczeniowej i  reasekuracyjnej oferowane w  formie umowy indywidualnej, zawieranej na rachunek osób fizycznych, 
osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie wybrane przez ubezpieczającego 
ryzyka ubezpieczeniowe.

Przedmiotem ubezpieczenia może być:

 AUTOCASCO – AC: pojazdy wskazane w  Umowie ubezpieczenia wraz 
z  wyposażeniem, zarejestrowane w  Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie 
z przepisami, których wiek nie przekracza 12 lat w dniu zawarcia Umowy 
ubezpieczenia – do wyboru dwa warianty: MINICASCO i MAXICASCO;

 NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW – NNW: życie i  zdrowie 
Ubezpieczonego;

 ZIELONA KARTA – odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która, kierując 
pojazdem mechanicznym w  okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, 
wyrządziła szkodę osobom trzecim w związku z ruchem tego pojazdu poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium państw należących do 
Systemu Zielonej Karty; 

 ASSISTANCE: organizacja lub organizacja i  pokrycie kosztów świadczeń 
assistance w trzech wariantach:
• PODSTAWOWYM – powstałych w następstwie wypadku,
• STANDARD – powstałych w następstwie wypadku, awarii lub kradzieży,
• KOMFORT – powstałych w następstwie wypadku, awarii, kradzieży lub 

nieszczęśliwego wypadku.

Górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa stanowią sumy ubezpieczenia 
wskazane w Umowie ubezpieczenia. 
Suma ubezpieczenia jest odrębnie ustalana dla każdego rodzaju ubezpieczenia 
objętego ochroną ubezpieczeniową  przy czym w ramach AC suma ubezpieczenia 
powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu w  dniu zawarcia Umowy 
ubezpieczenia.

 szkód:
• których wartość nie przekracza 500 zł,
• polegających na utracie lub spadku wartości rynkowej pojazdu 

wskutek wystąpienia szkody,
• w pojeździe nielegalnie wprowadzonym na teren Rzeczypospolitej 

Polskiej, 
• w  pojeździe, którego nabycie jest potwierdzone sfałszowanymi 

dowodami nabycia, co zostało stwierdzone prawomocnym 
orzeczeniem sądu;

 dodatkowo ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków nie 
obejmuje wszelkich chorób lub stanów chorobowych, nawet takich, 
które występują nagle (zawał serca bądź udar mózgu).

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?

 Wypłacane odszkodowania ograniczone są wysokością sumy 
ubezpieczenia.

 Odpowiedzialnością Towarzystwa nie są objęte:
• szkody powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, 

stanu wyjątkowego, wojny domowej, zamieszek, rozruchów, 
niepokojów społecznych, trzęsienia ziemi, strajków, oraz aktów 
terroryzmu;

• szkody powstałe wskutek przejęcia, nacjonalizacji, przetrzymywania 
lub zarekwirowania mienia przez władze publiczne;

• szkody powstałe wskutek działania energii jądrowej lub skażenia 
radioaktywnego oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego;

• szkody powstałe wskutek kierowania pojazdem wyrejestrowanym 
lub nieposiadającym ważnego badania technicznego zgodnie 
z przepisami Prawa o ruchu drogowym;

• szkody powstałe wskutek użytkowania pojazdu w sposób niezgodny 
z jego przeznaczeniem;

• szkody powstałe w związku z udziałem pojazdu w rajdach, wyścigach 
lub przygotowania do nich;

• szkody powstałe wskutek kierowania pojazdem bez uprawnień do 
kierowania pojazdem;

• szkody powstałe wskutek zassania cieczy przez pracujący silnik 
pojazdu;

• szkody powstałe w  wyniku pozostawania przez Ubezpieczonego 
w stanie:
– nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu, narkotyków, środków 

odurzających, środków zastępczych w  rozumieniu przepisów 
o przeciwdziałaniu narkomanii, 

– ograniczonej świadomości wskutek przyjęcia leków 
nieprzepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie 
z zaleceniem lekarza, chyba że powyższe okoliczności nie miały 
wpływu na zaistnienie wypadku (związek przyczynowy);

• szkody powstałe w  skutek usiłowania albo dokonania przez 
Ubezpieczonego przestępstwa, samookaleczenia lub samobójstwa.

Pełna lista ograniczeń i  wyłączeń odpowiedzialności znajduje się 
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje:

 odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych;
 szkód wyrządzonych z  winy umyślnego działania lub wskutek rażącego 

niedbalstwa Ubezpieczonego lub osoby pozostającej z nim we wspólnym 
gospodarstwie domowym lub przez innego użytkownika pojazdu;

 pojazdów składanych poza zakładem producenta tzw. „składaków” lub typu 
„sam”;

 pojazdów specjalnych rozumianych jako pojazd samochodowy lub 
przyczepa przeznaczonych do wykonywania specjalnej funkcji, która 
powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego 
wyposażenia; 

 pojazdów zarejestrowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 pojazdów o  wartości rynkowej przewyższającej 200 000 zł (słownie: 

dwieście tysięcy złotych) brutto;
 pojazdów starszych niż 12 lat;
 pojazdów do nauki jazdy;
 taksówek oraz pojazdów służących do przewozu pasażerów za opłatą;
 w przypadku wariantu MINICASCO pojazdów, których wartość rynkowa jest 

niższa niż 4000 zł;
 śmierci Ubezpieczonego lub powstania trwałego uszczerbku jeżeli 

zdarzenia te miały miejsce po upływie 24 miesięcy od daty zajścia 
nieszczęśliwego wypadku;
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Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Ubezpieczenie AUTOCASCO – AC oraz następstw nieszczęśliwych wypadków „NNW Kierowców i  Pasażerów” obowiązuje na terytorium Europy z  wyłączeniem Białorusi, 

Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Turcji.

 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów w ruchu zagranicznym „Zielona Karta” obowiązuje poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium 
państw należących do Systemu Zielonej Karty.

 Ubezpieczenie Assistance w wariancie PODSTAWOWYM, zawierane wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 
ograniczone jest do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres terytorialny ubezpieczenia w pozostałych wariantach, w tym zawieranego wraz z ubezpieczeniem pojazdów 
od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia „Autocasco”, obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz następujących państw: Austrii, Belgii, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, 
Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gibraltaru, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Liechtensteinu, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Macedonii, 
Mołdawii, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Rosji (tylko europejska część Rosji), San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji (tylko część 
europejska Turcji), Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Na początku umowy do obowiązków Ubezpieczonego należy:
• podanie do wiadomości Towarzystwa wszystkich znanych sobie okoliczności, o które Towarzystwo pytało przed zawarciem Umowy ubezpieczenia;
• opłacenie składki ubezpieczeniowej – o ile Ubezpieczony jest jednocześnie Ubezpieczającym;
• udostępnienie pojazdu i dokumentów pojazdu w przypadku ubezpieczenia pojazdów od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia „Autocasco” w celu wykonania oględzin pojazdu 

i wykonania dokumentacji fotograficznej pojazdu.

W czasie trwania umowy do obowiązków Ubezpieczonego należy:
• opłacanie kolejnych rat składki ubezpieczeniowej w terminie i wysokości określonych w dokumencie ubezpieczenia – o ile Ubezpieczony jest jednocześnie Ubezpieczającym 

i rozłożono płatność składki na raty;
• zgłaszanie zmian okoliczności, o które Towarzystwo pytało przed zwarciem Umowy ubezpieczenia.

W przypadku zgłoszenia roszczenia do obowiązków Ubezpieczonego należy:
• dostarczyć wymagane przez Towarzystwo dokumenty, niezbędne do prawidłowej likwidacji szkody;
• aktywnie współpracować z Towarzystwem lub osobami działającymi na jego zlecenie w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania ustalenia wartości szkody;
• przedstawić posiadane dowody dotyczące zajścia zdarzenia oraz wysokości poniesionej szkody;
• podać następujące informacje:

– imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia,
– adres zamieszkania i numer telefonu Ubezpieczonego,
– miejsce i okoliczności wystąpienia zdarzenia,
– opis zdarzenia,
– nazwisko i adres sprawcy szkody, jeżeli dane te są znane osobie dokonującej zgłoszenia,
– miejsce oględzin uszkodzonego pojazdu.

Ponad to w przypadku ubezpieczenia Autocasco do obowiązków Ubezpieczonego należy:
• niedokonywanie w  uszkodzonym pojeździe żadnych zmian oraz niepodejmowanie naprawy bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin przez przedstawiciela 

Towarzystwa, chyba że Towarzystwo nie dokonało oględzin w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie;
• w przypadku kradzieży pojazdu, przedłożenie dokumentów stwierdzających pochodzenie i nabycie pojazdu, chyba że do utraty doszło wskutek rozboju.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka jest płatna jednorazowo lub w ratach, stosownie do postanowień Umowy ubezpieczenia.

Sposób i termin płacenia składki wskazany jest w dokumencie potwierdzającym zawarcie Umowy ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, wskazanego w dokumencie ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po 
zapłacie przez Ubezpieczającego składki lub jej pierwszej raty. 
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:
• z upływem okresu ubezpieczenia określonego w dokumencie ubezpieczenia; 
• z dniem odstąpienia od Umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia Umowy przez jedną ze stron;
• z chwilą bezskutecznego upływu terminu zapłaty kolejnej raty składki wynikającego z wezwania Towarzystwa;
• z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia;
• w przypadku zbycia pojazdu – z chwilą przeniesienia prawa własności ubezpieczonego pojazdu na nabywcę;
• z chwilą przewłaszczenia ubezpieczonego pojazdu lub przejęcia pojazdu na podstawie orzeczenia uprawnionego organu.

Dodatkowo z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków „NNW Kierowców i Pasażerów”, ochrona kończy się:
• z dniem wypłaty świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego. 

Dodatkowo z tytułu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów w ruchu zagranicznym „Zielona Karta”:
• z dniem wyrejestrowania pojazdu mechanicznego;
• z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości Towarzystwa.

Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający może rozwiązać Umowę ubezpieczenia poprzez odstąpienie od Umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni albo 7 dni jeżeli jest przedsiębiorcą, licząc od 
daty zawarcia Umowy ubezpieczenia lub poprzez wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 
„Kierowców i Pasażerów”.
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