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Karta Produktu zawiera wybrane informacje o ubezpieczeniach komunikacyjnych dla klientów Banku Pocztowego SA 
oferowanych jako ubezpieczenia indywidualne w zakresie:
- obowiazkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) zawieranego na 
podstawie Ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych, UFG i PBUK z dnia 22 maja 2003 roku, 
- rozszerzenia OC na terytorium krajów systemu Zielonej Karty (ZK) i, 
- ubezpieczenia Autocasco (AC) od kradziezy, uszkodzenia i zniszczenia pojazdu oraz, 
- ubezpieczenia nastepstw nieszczesliwych wypadków kierowcy i pasazerów (NNW) zawieranych na podstawie Ogólnych 
Warunków ubezpieczen komunikacyjnych Bezpieczny Pojazd zatwierdzonych uchwala nr 17/2018 Zarzadu Pocztowego 
Towarzystwa Ubezpieczen Wzajemnych z dnia 16 marca 2018 roku
- kosztów i organizacji pomocy kierowcy w przypadku zdarzenia, awarii i kradziezy pojazdu w ramach ubezpieczenia     
Assistance zawieranego na podstawie Ogólnych Warunków ubezpieczenia Bezpieczny Pojazd Assistance zatwierdzonych 
uchwala nr 20/2018 z dnia 28 marca 2018 roku. 

Karta Produktu zostala opracowana przez Bank Pocztowy S.A. we wspólpracy z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczen
Wzajemnych zgodnie z Rekomendacja U dotyczaca dobrych praktyk w zakresie bancassurance wydana przez Komisje 
Nadzoru Finansowego i ma za zadanie pokazac kluczowe informacje o ubezpieczeniu „Bezpieczny Pojazd” oraz pomóc w 
zrozumieniu cech produktu.  Wiecej informacji o Rekomendacji U oraz jej pelen tekst sa dostepne na stronie internetowej 
Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl.  

Jesli nie rozumiesz cech produktu zawartych w Karcie Produktu albo nie jestes pewien, czy produkt jest dla Ciebie 
odpowiedni, popros o wyjasnienie wszelkich watpliwosci.

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczen Wzajemnych
Bank Pocztowy S.A. 
Osoba fizyczna, która zawiera ubezpieczenie i jest zobowiazana do zaplacenia 
skladki.
- Ubezpieczajacy
- wlasciciel lub posiadacz pojazdu objetego umowa ubezpieczenia. 

Ubezpieczenia komunikacyjne Bezpieczny Pojazd obejmuja:
- pojazdy zarejestrowane w Rzeczpospolitej Polskiej, których wiek nie przekroczyl 
12 lat: samochody osobowe, ciezarowe o dmc do 3,5t, motorowery, przyczepy (AC)
- pojazdy zarejestrowane w Rzeczpospolitej Polskiej, których wiek nie przekroczyl 
20 lat (Podstawowy) lub 12 lat (Standard i Komfort) (Assistance).
Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 
(OC) ubezpieczenie od utraty, zniszczenia i kradziezy pojazdu (AC), ubezpieczenie 
nastepstw nieszczesliwych wypadków kierowcy i pasazerów w zwiazku z ruchem 
pojazdu (NNW), oraz organizacja i pokrycie kosztów uslug dla pojazdu 
(assistance).

nie moze byc nizsza niz równowartosc w zlotych 
5.000.000 euro w przypadku szkód na osobie i 1.000.000 euro w przypadku szkód 
na mieniu na podstawie sredniego kursu NBP z dnia wyrzadzenia szkody. 

odpowiada wartosci pojazdu i stanowi górna granice 
odpowiedzialnosci w momencie zawarcia ubezpieczenia. Wartosc pojazdu jest 
okreslana przez system ekspercki na podstawie wymaganych informacji o 
pojezdzie (marka, model, rok produkcji, przebieg). Maksymalna suma 
ubezpieczenia do przyjecia do ubezpieczenia wynosi 200.000 PLN. 

do wyboru przez klienta w wysokosci 5.000 PLN, 
10.000 PLN i 20.000 PLN.

wedlug wariantów: Podstawowy (5.000 PLN), 
Standard i Komfort (15.000 PLN)

(rodzaj pojazdu, miejsce zarejestrowania)

KARTA PRODUKTU

Ubezpieczenia komunikacyjne Bezpieczny Pojazd dla k lientów Banku Pocztowego S.A. 

Podstawowe dane dotyczace ubezpieczenia
Zaklad Ubezpieczen
Agent ubezpieczeniowy
Ubezpieczajacy

Ubezpieczony

Przedmiot i zakres 
ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia/Skladka 
za ubezpieczenie

OC suma gwarancyjna

AC suma ubezpieczenia 

NNW suma ubezpieczenia 

Assistance suma ubezpieczenia 

Wysokosc skladki ubezpieczeniowej obliczana jest w oparciu o ryzyko 
ubezpieczeniowe , dane pojazdu 
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(marka, model, rok produkcji, przebieg, wartosc pojazdu) 
(w oparciu o dane UFG dla wlasciciela, wspólwlasciciela pojazdu) 

Okres ochrony ubezpieczeniowej jest równy okresowi wskazanemu w dokumencie 
ubezpieczenia i nie powinien byc dluzszy niz okres 12 miesiecy.

z dniem okreslonym we wniosku o 
zawarcie umowy ubezpieczenia.

z uplywem okresu ubezpieczenia; 
z chwila wyrejestrowania pojazdu mechanicznego;
z chwila zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granica;
z dniem wypowiedzenia umowy zgodnie z art. 28a ust. 1 Ustawy 

z uplywem okresu ubezpieczenia;
z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia;
z dniem doreczenia drugiej stronie oswiadczenia o wypowiedzeniu umowy ze 
skutkiem natychmiastowym; 
z dniem odstapienia od umowy ubezpieczenia;
z chwila przeniesienia praw wlasnosci ubezpieczonego pojazdu w przypadku 
zbycia
z chwila przewlaszczenia ubezpieczonego pojazdu lub jego przejecia na 
podstawie orzeczenia wydanego przez uprawnione organy;
z uplywem bezskutecznego terminu zaplaty kolejnej raty skladki; 

z uplywem okresu ubezpieczenia;
z dniem wyplaty swiadczenia z tytulu smierci Ubezpieczonego;
z uplywem bezskutecznego terminu zaplaty kolejnej raty skladki; 
z dniem wypowiedzenia umowy na zasadach okreslonych w §33 ust.2 oraz w 
§41 ust. 3 i 4.

z uplywem okresu ubezpieczenia;
z dniem doreczenia Ubezpieczajacemu oswiadczenia Towarzystwa o 
wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym;
w przypadku zbycia pojazdu;
z dniem wyrejestrowania pojazdu mechanicznego; 

Skladka platna jest jednorazowo, w dwóch lub czterech ratach na zasadach i 
terminie wskazanych na polisie. 
Skladka jest oplacana lub 
przelewem na wskazany w umowie indywidualny rachunek bankowy.
Górna granice odpowiedzialnosci Towarzystwa stanowi suma ubezpieczenia 
okreslona w umowie ubezpieczenia. . 
1. - wartosc szkody okreslana jest w oparciu o wartosc rynkowa pojazdu w 

dniu zdarzenia oraz wariant rozliczenia szkody (normy czasowe, koszt 
roboczogodziny, ceny materialów, koszty amortyzacji). Jesli koszt naprawy 
przekracza 70% wartosci pojazdu w dniu zdarzenia wówczas Towarzystwo 
kwalifikuje to jako szkode calkowita.

2. – wartosc odszkodowania jest ustalana w oparciu o tabele uszczerbku na 
zdrowiu (§34 OWU), w przypadku smierci Towarzystwo wyplaca uposazonym 
100% sumy ubezpieczenia.

Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia ubezpieczeniowe powstale 
wskutek (zwiazek przyczynowy):
1. umyslnego dzialania Ubezpieczonego lub osoby pozostajacej z nim we 

wspólnym gospodarstwie domowym;
2. razacego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osoby pozostajacej z nim we 

wspólnym gospodarstwie domowym; 
3. dzialan wojennych, stanu wojennego, stanu wyjatkowego, wojny domowej, 

oraz historie 
ubezpieczenia 
na podstawie taryfy obowiazujacej w dniu zawarcia ubezpieczenia.

Poczatek i koniec ochrony 
ubezpieczeniowej

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna sie

Ochrona ubezpieczeniowa OC konczy sie: 

Ochrona ubezpieczeniowa AC konczy sie: 

Ochrona ubezpieczeniowa NNW konczy sie: 

Ochrona ubezpieczeniowa Assistance konczy sie: 

W jaki sposób oplacac
Skladke ubezpieczeniowa?

za posrednictwem Banku Pocztowego (Agenta)

Swiadczenie ubezpieczeniowe

AC

NNW

Ograniczenia i wylaczenia 
odpowiedzialnosci Zakladu 
Ubezpieczen

Lista generalnych wylaczen odpowiedzialnosci Pocztowego Towarzystwa 
Ubezpieczen Wzajemnych znajduje sie w § 39 Ogólnych Warunków 
ubezpieczen komunikacyjnych Bezpieczny Pojazd.  

−
−
−
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zamieszek i rozruchów, niepokojów spolecznych, trzesienia ziemi, strajków 
oraz aktów terroryzmu; 

4. przejecia, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez 
wladze publiczne; 

5. dzialania energii jadrowej lub skazenia radioaktywnego oraz pola 
magnetycznego i elektromagnetycznego; 

W ramach ubezpieczenia Autocasco i Assistance Towarzystwo nie obejmuje 
ochrona ubezpieczeniowa:
1. kierowania pojazdem wyrejestrowanym lub nieposiadajacym waznego 

badania technicznego; 
2. uzytkowania pojazdu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem; 
3. uzywania pojazdu jako narzedzia przestepstwa (AC);
4. pozostawania w stanie nietrzezwosci lub w stanie po spozyciu alkoholu albo 

pod wplywem srodków odurzajacych, substancji psychotropowych lub 
srodków zastepczych w rozumieniu przepisów o przeciwdzialaniu narkomanii;

5. kierowania pojazdem bez wymaganych prawem aktualnych uprawnien do 
kierowania pojazdem;

6. zarobkowego wynajmowania pojazdu lub w wyniku udostepnienia pojazdu 
jako pojazdu zastepczego (AC);

7. zassania cieczy przez pracujacy silnik pojazdu (AC);
8. zuzycia eksploatacyjnego, wad fabrycznych oraz samodzielnie dokonywanych 

napraw;
9. uzytkowania pojazdu do jazd próbnych, rajdów, wyscigów, treningów, 

konkursów albo jako rekwizytu;
10. szkód, których wartosc nie przekracza 500 zlotych (AC);

Odpowiedzialnosc Towarzystwa nie obejmuje nastepstw nieszczesliwych wypadków 
(NNW kierowcy i pasazerów) powstalych wskutek:

1. pozostawania Ubezpieczonego w stanie nietrzezwosci, po spozyciu alkoholu, 
po uzyciu narkotyków, srodków odurzajacych, srodków zastepczych w 
rozumieniu przepisów o przeciwdzialaniu narkomanii;

2. usilowania albo dokonania przez Ubezpieczonego przestepstwa;
3. usilowania albo dokonania przez Ubezpieczonego samookaleczenia lub 

samobójstwa;
4. wszelkich chorób lub stanów chorobowych, w tym naglych, zawalu serca lub 

udaru mózgu;
5. uzywania pojazdu do jazd wyscigowych, konkursowych lub przygotowania do 

tych jazd;
6. uzywania pojazdu jako rekwizytu;
7. przebywania w pojezdzie wiekszej liczby osób niz dozwolona zgodnie z 

informacjami w dowodzie rejestracyjnym;
Gdy umowa zostala zawarta na okres dluzszy niz 6 miesiecy, wlasciciel polisy ma 
prawo w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, 
jezeli Ubezpieczajacy jest przedsiebiorca termin na odstapienie od umowy 
ubezpieczenia wynosi 7 dni. Odstapienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia 
Ubezpieczajacego z obowiazku zaplacenia skladki za okres, w jakim Towarzystwo 
ponosilo odpowiedzialnosc.
Zajscie zdarzenia ubezpieczeniowego objetego ochrona ubezpieczeniowa mozna 
zglosic: 

telefonicznie: lub 

poczta elektroniczna na adres:
za posrednictwem formularza kontaktowego na stronie 

osobiscie w siedzibie Towarzystwa: ul. Rodziny Hiszpanskich 8, 02-685 
Warszawa
pisemnie na adres: 

Odstapienie/Wypowiedzenie 
umowy ubezpieczenia odstapic od umowy ubezpieczenia

Zasady i tryb zglaszania 
zdarzenia ubezpieczeniowego

48 370 48 38 22 203 75 41 (Centrum Alarmowe 
Assistance)

zgloszenie@ubezpieczeniapocztowe.pl

www.ubezpieczeniapocztowe.pl

TUW Pocztowe, ul. Mickiewicza 19, 26-600 Radom

−

−
−

−

−
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Ubezpieczajacy, Ubezpieczony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia ma prawo 
do zlozenia reklamacji zawierajacej zastrzezenia dotyczace uslug swiadczonych 
przez Towarzystwo, w tym równiez w przedmiocie ustalenia odpowiedzialnosci 
Towarzystwa, zasadnosci zgloszonych roszczen lub wysokosci swiadczenia.
Reklamacja moze byc zlozona w kazdej jednostce Towarzystwa obslugujacej 
wskazane powyzej osoby. Reklamacja moze byc zlozona: 

1)w formie pisemnej – osobiscie, w jednostce Towarzystwa obslugujacej osoby 

wskazane powyzej albo przesylka pocztowa;

2)ustnie – telefonicznie albo osobiscie do protokolu podczas wizyty w jednostce, o 

której mowa w pkt 1);

3)z wykorzystaniem srodków komunikacji elektronicznej na adres 

reklamacje@ubezpieczeniapocztowe.pl.

Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamacje bez zbednej zwloki, jednak nie 
pózniej niz w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu 
wystarczy wyslanie odpowiedzi przed jego uplywem. W szczególnie 
skomplikowanych przypadkach, uniemozliwiajacych rozpatrzenie reklamacji i 
udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo w informacji przekazywanej 
skladajacemu reklamacje: 

1)wskazuje okolicznosci, które musza zostac ustalone dla rozpatrzenia sprawy; 

2)okresla przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, 

który nie moze przekroczyc 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Spory pomiedzy Ubezpieczajacym, Ubezpieczonym, lub uprawnionym z umowy 
ubezpieczenia a Towarzystwem moga byc równiez zakonczone w drodze 
postepowania przed Rzecznikiem Finansowym na zasadach okreslonych w ustawie 
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 
finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

1. Powództwo o roszczenia wynikajace z umowy ubezpieczenia mozna wytoczyc 
albo wedlug przepisów o wlasciwosci ogólnej, albo przed sad wlasciwy dla 
miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajacego, Ubezpieczonego lub 
uprawnionego z umowy ubezpieczenia. albo dla miejsca zamieszkania 
spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy 
ubezpieczenia.

1. Przedstawione powyzej informacje nie stanowia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani rekomendacji do 
zawarcia ubezpieczenia.

2. Karta Produktu nie stanowi wzorca umownego ani tez czesci umowy uzgodnionej indywidualnie. Dokument jest 
prezentowany wylacznie w celach informacyjnych i nie powinien byc wylaczna podstawa podejmowania decyzji 
dotyczacych ubezpieczenia.

3. Decyzja o zawarciu umowy ubezpieczenia powinna zostac podjeta po wczesniejszym zapoznaniu sie z 
dokumentacja ubezpieczeniowa, w tym zwlaszcza z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, gdzie znajduja sie 
szczególowe informacje o ubezpieczeniu.

Zasady i tryb zglaszania 
reklamacji oraz rozpatrywania 
reklamacji

Zastrzezenia prawne
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