
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych  
(OC ppm) 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym  
 

Przedsiębiorstwo: LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zarejestrowane w 
Polsce, działa na podstawie zezwolenia, wydanego przez Ministra Finansów 
Rzeczypospolitej Polskiej,  z dnia 28 listopada 2002 r. 

 

Produkt:  
OC ppm 

 

Poniżej znajdziesz najważniejsze dla Ciebie informacje dotyczące ubezpieczenia OC ppm. Pełne informacje podawane przed 
zawarciem umowy i informacje umowne podane są we wniosku ubezpieczeniowym oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komun ikacyjnych 
(Ustawa).   

 
 Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 

OC ppm jest obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.  Obejmuje szkody, 
które powstaną w związku z ruchem pojazdu - dział II grupa 10 według załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i 
reasekuracyjnej. 

 

 Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 
 

 Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną 
posiadacza i kierującego pojazdem za szkody 
wyrządzone w związku z ruchem pojazdu 

 Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do 
wysokości sumy gwarancyjnej:  
 w przypadku szkody na osobie suma 

gwarancyjna wynosi 5 000 000 euro na każde 
zdarzenie bez względu na liczbę 
poszkodowanych 

 w przypadku szkody w mieniu suma 
gwarancyjna wynosi 1 000 000 euro na każde 
zdarzenie bez względu na liczbę 
poszkodowanych 

 Gdy zdarzenie ma miejsce w: 
 państwach Unii Europejskiej 
 państwach należących do Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  
 Andorze 
 Serbii 
odpowiadamy do wysokości sumy gwarancyjnej 
obowiązującej na terenie tych państw. Jeżeli suma 
gwarancyjna w tych państwach jest niższa niż suma 
gwarancyjna w Polsce, obowiązują polskie sumy 
gwarancyjne.  

 

 
 
 

 

 Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
 

 Szkód, które powstały poza okresem ubezpieczenia lub 
poza terytorium obowiązywania ubezpieczenia 

 Szkód, które spowodował właściciel pojazdu w swoim 
własnym majątku lub na swojej osobie 

 Szkód w ubezpieczonym pojeździe  

 Szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub 
utracie należącego do posiadacza pojazdu mienia, które 
wyrządził kierujący pojazdem  

 Szkód w przesyłkach, bagażu lub ładunkach 
przewożonych za opłatą. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy 
odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz 
innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący 
te przedmioty 

 Szkód polegających na utracie gotówki, biżuterii, 
papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju 
dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, 
numizmatycznych i podobnych 

 Szkód polegających na zanieczyszczeniu lub skażeniu 
środowiska 

 Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
 
LINK4 oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny mogą 
żądać od kierującego pojazdem zwrotu wypłaconego 
odszkodowania, jeżeli: 

! spowodował szkodę umyślnie, w stanie po użyciu 
alkoholu lub w stanie nietrzeźwości  

! spowodował szkodę po użyciu środków odurzających, 
substancji psychotropowych lub środków zastępczych w 
rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii 

! wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia 
przestępstwa 

! nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania 
pojazdem. Wyjątkiem są sytuacje, w których kierujący: 
 ratował życie ludzkie lub mienie  
 podjął pościg za osobą, bezpośrednio po 

popełnieniu przez nią przestępstwa  

! uciekł z miejsca zdarzenia 
 

Wszystkie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności 
opisane są w Ustawie. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

 

Ubezpieczenie OC ppm obejmuje zdarzenia powstałe w: 
 Polsce 
 państwach Unii Europejskiej 
 państwach należących do EFTA  
 Andorze 
 Serbii 

 

 Co należy do obowiązków Ubezpieczonego? 

 
Obowiązki na początku umowy: 

 Przy zawarciu umowy zobowiązany jesteś do podania nam wszystkich danych i okoliczności, o których podanie prosimy 
Obowiązki w trakcie trwania umowy: 

 Powinieneś jak najszybciej poinformować nas o zmianach danych, o które prosiliśmy przy zawarciu umowy 

 W przypadku przeniesienia prawa własności pojazdu (np. sprzedaży), masz obowiązek w ciągu 14 dni poinformować 
nas o tym na piśmie i podać dane nowego właściciela pojazdu (imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL lub 
nazwę, siedzibę i numer REGON) 

 Jeżeli korzystałeś z prawa do obniżenia składki ubezpieczeniowej na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu, 
jesteś zobowiązany do powiadomienia nas o ustaniu czasowego wycofania pojazdu z ruchu. 

Obowiązki w przypadku szkody: 

 w razie wystąpienia szkody jesteś zobowiązany m.in. do:  

 zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia 

 złagodzenia skutków zdarzenia  

 zapewnienia pomocy lekarskiej poszkodowanym 

 zabezpieczenia mienia osób poszkodowanych 

 zapobiegania zwiększenia się szkody,  

 zawiadomienia policji  
 
Wszystkie obowiązki są opisane w Ustawie. 

 

 Jak i kiedy należy opłacać składki? 
Składkę możesz zapłacić jednorazowo bądź w ratach w terminie ustalonym przy zawieraniu umowy. 

 Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

 Umowę ubezpieczenia zawierasz na 12 miesięcy. Odpowiedzialność LINK4 trwa przez okres wskazany w umowie i 
kończy się z upływem ostatniego dnia tego okresu (wskazanego w dokumencie ubezpieczenia).  

 W określonych przypadkach umowa ubezpieczenia może zakończyć się przed upływem 12 miesięcy, np. gdy: 
- pojazd zostanie wyrejestrowany 
- dojdzie do trwałej i zupełnej utraty pojazdu 
- pojazd zostanie zarejestrowany granicą 

Wszystkie przypadki wcześniejszego rozwiązania umowy są opisane w Ustawie. 

 Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem wskazanym przez Ciebie, ale nie wcześniej niż z dniem zapłaty 
składki lub jej pierwszej raty. Możemy się jednak umówić na późniejszy termin płatności niż dzień rozpoczęcia 
ubezpieczenia. W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się od wskazanego przez Ciebie dnia.   

 Jeżeli na jeden dzień przed zakończeniem bieżącej umowy nie powiadomisz nas na piśmie o jej wypowiedzeniu, zawarta 
zostanie następna umowa na kolejne 12 miesięcy. 

 Jak rozwiązać umowę? 

Możesz rozwiązać umowę ubezpieczenia: 

 w terminie 30 dni od jej zawarcia, jeżeli umowę zawarłeś przed zarejestrowaniem pojazdu a pojazd nie został 
zarejestrowany – takie samo prawo przysługuje również nam 

 w terminie 30 dni od zawarcia umowy – jeżeli zawarłeś umowę na odległość 

 zawartą na kolejne 12 miesięcy z powodu braku wypowiedzenia wcześniejszej umowy – pod warunkiem, że zawrzesz 
umowę ubezpieczenia OC w innym zakładzie ubezpieczeń 

 
Wszelkie oświadczenia dotyczące rozwiązania umowy, w formie pisemnej, kieruj na adres LINK4 lub złóż u Agenta.  

 


