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WYCIĄG Z USTAWY
z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
(Dz.U. Nr 124, poz. 1152)

obejmujący zasady ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
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Ten dokument jest wyciągiem z tekstu prawnego, jakim jest Ustawa o ubez-
pieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zwana dalej Ustawą. 

Przygotowaliśmy ten wyciąg po to, aby umożliwić Ci zapoznanie się z przepi-
sami prawa w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia Twojego pojazdu. 

Dla Twojej wygody skupiliśmy się na najistotniejszych kwestiach dotyczących 
Ciebie i pojazdu, który użytkujesz. Tekst prawny może wydawać się skompli-
kowany, dlatego też wprowadziliśmy komentarze, które pozwalają lepiej 
zrozumieć np. warunki, na których zawierana jest umowa ubezpieczenia, jak 
również Twoje prawa i obowiązki. 

SZANOWNY
KLIENCIE

Pamiętaj, że nasze komentarze pełnią rolę dodatkowego wyjaśnienia 
i nie zastępują tekstu prawnego. Najbardziej aktualny tekst Ustawy 
znajdziesz we właściwych Dziennikach Ustaw.
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Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. 
Ustawa określa:
 1) zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 
  obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków 
  wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
 2) sposób kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umów ubezpieczeń, o których mowa w pkt 1, oraz konsekwencje niespełnienia tego obowiązku,
 3) podstawowe zasady, jakim powinny odpowiadać inne, niż określone w pkt 1, umowy ubezpieczeń obowiązkowych,
 4) zadania i zasady działania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Art. 2.
 1. Określenia użyte w ustawie oznaczają:
  1) biuro narodowe – organizację zakładów ubezpieczeń na terytorium danego państwa, które prowadzą działalność ubezpieczeniową w zakresie 
   ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;
  2) (…)
  3) centralna ewidencja pojazdów - centralną ewidencję pojazdów określoną w art. 80a–80e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 
   (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515);

3

Ustawa wyjaśnia najważniejsze pojęcia wiążące się z zawarciem umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Z częścią instytucji i pojęć 
używanych w Ustawie będziesz miał do czynienia jako użytkownik pojazdu – ubezpieczony w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 
– natomiast niektóre z nich mogą Cię dotyczyć jako poszkodowanego w wypadku spowodowanym przez innego kierowcę.
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  4) (…)
  5) (…)
  6) organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym 
   (Dz.U. Nr 157, poz. 1119);
  7) organ odszkodowawczy – organ odpowiedzialny za zaspokajanie roszczeń poszkodowanych z tytułu umów ubezpieczenia obowiązkowego, 
   o którym mowa w art. 4 pkt 1, wynikających ze zdarzeń, które zaistniały na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż miejsce 
   zamieszkania poszkodowanego oraz na terytorium państw trzecich, i powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych ubezpieczonych 
   i zarejestrowanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej;
  8) ośrodek informacji – ośrodek gromadzący informacje o umowach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
   mechanicznych oraz informacje o reprezentantach do spraw roszczeń ustanowionych przez zakłady ubezpieczeń;
  9) państwo trzecie – państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej, którego biuro narodowe jest Członkiem Systemu Zielonej Karty;
  10) pojazd mechaniczny:
    a) pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower i przyczepę określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
    b) pojazd wolnobieżny w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu 
     rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa;

Definicja pojazdu mechanicznego w rozumieniu Ustawy jest szczególnie istotna, bowiem określa, które pojazdy są objęte obowiązkowym 
ubezpieczeniem. Jest to istotne w przypadku szkody, gdyż odszkodowania za szkodę możesz żądać od zakładu ubezpieczeń, który ubezpieczył 
pojazd sprawcy wypadku, albo od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, jeśli np. pojazd ten nie miał ubezpieczenia OC.
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  11) pojazd historyczny – pojazd mechaniczny, o którym mowa w pkt 10, będący:
    a) pojazdem zabytkowym w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym,
    b) pojazdem mającym co najmniej 40 lat,
    c) pojazdem mającym co najmniej 25 lat i który został uznany przez rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne 
     znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji;
  11a) reprezentant do spraw roszczeń – reprezentant do spraw roszczeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 
    ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.), ustanowiony w Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład ubezpieczeń z państwa  
    członkowskiego Unii Europejskiej;
  12) (…)
  13) (…)
  14) ubezpieczenie graniczne – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, którego umowa jest zawierana w przypadku 
    braku ważnej Zielonej Karty przez posiadacza pojazdu mechanicznego zarejestrowanego za granicą, z wyłączeniem posiadaczy pojazdów mechanicznych 
    zarejestrowanych w państwach, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego;
  14a) wprowadzenie pojazdu do ruchu – wprowadzenie pojazdu na drogę rozumianą zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym;
  15) 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;
  16) sygnatariusz Porozumienia Wielostronnego – biuro narodowe, które zawarło umowę dotyczącą zaspokajania roszczeń wynikających 
    z międzynarodowego ruchu pojazdów mechanicznych, zgodnie z postanowieniami Porozumienia Wielostronnego;
  17) Zielona Karta – międzynarodowy certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 
    wystawiony w imieniu biura narodowego.

5

Polskie członkostwo w Unii Europejskiej umożliwia Polakom podróżowanie samochodem po krajach Unii, a także po Chorwacji, Szwajcarii, 
Andorze, Islandii lub Norwegii na podstawie polisy OC (czyli naszego cer tyfikatu) bez konieczności posiadania Zielonej Kar ty. Pamiętaj jednak, 
że będziesz musiał legitymować się Zieloną Kar tą, podróżując po krajach spoza Unii Europejskiej, które należą do Systemu Zielonej Kar ty. 
Przed wyjazdem zadzwoń do nas lub zapytaj agenta jeśli potrzebujesz zamówić Zieloną Kar tę lub poznać więcej szczegółów.
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 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o państwach członkowskich Unii Europejskiej należy przez to rozumieć także państwa członkowskie 
  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Art. 3. 
 1. Ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu lub ubezpieczenie mienia, jeżeli ustawa lub ratyfikowana 
  przez Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa nakłada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.
 2. (uchylony).

Art. 4. 
Ubezpieczeniami obowiązkowymi są:
  1)  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, 
    zwane dalej „ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”;
  2)  (…)
  3)  (…)
  4)  (…)

6

Ustawa zawiera przepisy dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych nie tylko w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych. W tym ar tykule określone są pozostałe ubezpieczenia regulowane przepisami Ustawy. Dla ułatwienia lektury pominęliśmy 
te przepisy Ustawy, które nie są związane z ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
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Art. 5. 
 1. Ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia obowiązkowego z wybranym zakładem ubezpieczeń, wykonującym działalność ubezpieczeniową w zakresie 
  tego ubezpieczenia.
 2. Zakład ubezpieczeń posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe nie może 
  odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, jeżeli w ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej zawiera takie umowy ubezpieczenia.
 3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj i zakres dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy 
  ubezpieczenia obowiązkowego, uwzględniając w szczególności rodzaj ubezpieczenia obowiązkowego.

Art. 5a. 
Jeżeli zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 5 ust. 2, otrzymał ofertę zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, brak odpowiedzi w terminie 14 dni 
poczytuje się za jej przyjęcie.

Art. 6. 
Umowę ubezpieczenia obowiązkowego zawartą z naruszeniem przepisów ustawy oraz odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych wprowadzających 
obowiązek ubezpieczenia uważa się za zawartą zgodnie z tymi przepisami, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1.

Wydawany przez nas cer tyfikat potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC jest uznawany przez Policję za wystarczający dowód 
posiadania takiego ubezpieczenia. Nie musisz więc wozić całej polisy, wystarczy cer tyfikat.

Ten ar tykuł dodatkowo gwarantuje Ci, że zapisy w Twojej polisie – nawet gdyby odbiegały od tego, co mówi Ustawa – zawsze muszą być 
interpretowane zgodnie z Ustawą.
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Art. 7. 
Umowa ubezpieczenia obowiązkowego określa sumę gwarancyjną lub sumę ubezpieczenia stanowiącą górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Podana w Twojej polisie i w cer tyfikacie kwota sumy gwarancyjnej określa, do jakiej wysokości Link4 będzie odpowiadać za wyrządzone przez 
Ciebie szkody. Pamiętaj jednak, że poszkodowany może zażądać bezpośrednio od Ciebie wyrównania szkód poniesionych powyżej tej kwoty.

Na podstawie wiedzy, doświadczeń i analiz wypłacanych odszkodowań określamy zasady ustalania wysokości składek za ubezpieczenie 
dla wszystkich Klientów. Składka, którą zapłacisz nam za ubezpieczenie, będzie zawsze wyliczona zgodnie z tymi zasadami. 

Art. 8. 
 1.  Taryfy oraz wysokość składek ubezpieczeniowych za ubezpieczenia obowiązkowe ustala zakład ubezpieczeń.
 2. W każdym przypadku ustalenia taryfy składek za ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 1–3, lub ich zmiany, zakład ubezpieczeń 
  przedstawia organowi nadzoru informacje o tych taryfach oraz o podstawach ich ustalenia, w terminie 14 dni od dnia, w którym najwcześniej możliwe 
  było zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego ze składką obliczoną na ich podstawie.
 3. Informacja, o której mowa w ust. 2, powinna zawierać w szczególności analizę szkodowości oraz kosztów obsługi ubezpieczenia uzasadniającą wprowadzenie 
  każdorazowej zmiany w taryfie.

 4. W przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu w rozumieniu art. 78a ustawy – Prawo o ruchu drogowym, skutkującego zmniejszeniem 
  prawdopodobieństwa wypadku w okresie ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń, na wniosek posiadacza pojazdu mechanicznego, jest obowiązany 
  do proporcjonalnego obniżenia składki ubezpieczeniowej na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu.
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 5. Składka ubezpieczeniowa, w przypadku określonym w ust. 4, po uwzględnieniu przysługujących posiadaczowi pojazdu mechanicznego zniżek składki, 
  ulega obniżeniu nie mniej niż o 95 %.

Wycofując czasowo z ruchu ubezpieczony pojazd, możesz w okresie wycofania obniżyć składkę o 95% – wystarczy, że nas o tym fakcie 
poinformujesz. Musisz jednak niezwłocznie powiadomić nas o ponownym włączeniu pojazdu do ruchu.

 6. Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia zakładu ubezpieczeń o ustaniu czasowego wycofania pojazdu z ruchu, 
  o którym mowa w ust. 4.
 7. W przypadku niedopełnienia przez posiadacza pojazdu mechanicznego obowiązku, o którym mowa w ust. 6, zakład ubezpieczeń może odpowiednio 
  podwyższyć składkę ubezpieczeniową, począwszy od dnia, w którym ustało czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, o którym mowa w ust. 4.

Art. 8a. 
 1. Jeżeli ubezpieczający nie podał zakładowi ubezpieczeń znanych sobie okoliczności, o które zakład ubezpieczeń zapytywał przed zawarciem umowy 
  ubezpieczenia obowiązkowego i które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, zakład ubezpieczeń ma prawo 
  żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej z uwzględnieniem zwiększenia prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego wskutek 
  okoliczności niepodanych do jego wiadomości.

Pamiętaj, że podając nieprawdziwe informacje przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, narażasz się na konieczność dopłaty składki w przypadku, 
gdy zatajone informacje powodują zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego. To mogą być takie informacje, 
jak na przykład dotychczasowa historia szkód, doświadczenie w prowadzeniu pojazdów czy liczba pokonywanych rocznie kilometrów.
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 2. W razie zawarcia przez zakład ubezpieczeń umowy ubezpieczenia obowiązkowego mimo braku odpowiedzi 
  na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.

Art. 9. 
 1. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność cywilną podmiotu objętego obowiązkiem ubezpieczenia 
  za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o ile nie sprzeciwia się to ustawie 
  lub właściwości (naturze) danego rodzaju stosunków.
 2. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, obejmuje również szkody wyrządzone umyślnie 
  lub w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

Art. 9a.
 1. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody, o jakich mowa w art. 9, będące następstwem zdarzenia, które miało 
  miejsce w okresie ubezpieczenia.

Art. 10.
 1. Obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli została zawarta umowa ubezpieczenia, na podstawie której osoba obciążona tym obowiązkiem 
  korzysta z ochrony ubezpieczeniowej, a czas trwania i zakres tej ochrony odpowiadają przepisom ustawy lub odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych 
  wprowadzających obowiązek ubezpieczenia.

Będziemy wypłacać odszkodowania za szkody wyrządzone w związku z ruchem Twojego pojazdu. W niektórych przypadkach, zgodnie 
z przepisami Ustawy, możemy odmówić uznania naszej odpowiedzialności – np. jeżeli wyrządzisz szkodę w innym pojeździe stanowiącym Twoją 
własność. Natomiast w niektórych przypadkach możemy wystąpić do Ciebie o zwrot wypłaconego odszkodowania – np. jeśli spowodowałeś 
wypadek, będąc pod wpływem alkoholu (o tym mówią dalsze przepisy Ustawy).
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 1a. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego nie może obejmować ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie tej umowy.
 2. Ustalenia spełnienia lub nieistnienia obowiązku ubezpieczenia można dochodzić przed sądem powszechnym.

Art. 11. 
(…)

Art. 12.
 1. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń trwa przez okres wskazany w umowie i kończy się z upływem ostatniego dnia tego okresu, 
  z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie.
 2. W przypadku opłacania składki ubezpieczeniowej w ratach, niezapłacenie przez ubezpieczonego lub ubezpieczającego raty składki w terminie oznaczonym 
  przez zakład ubezpieczeń nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Możesz być pewny, że zawar ta z nami umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest zgodna 
z przepisami Ustawy, a zatem zawierając ją, spełniłeś obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia. Pamiętaj jednak, że nie chronimy okresu 
poprzedzającego zawarcie z nami umowy.

Jeżeli nie zapłacisz kolejnej raty, mamy prawo do wyegzekwowania nieopłaconej składki. W takim przypadku możemy powiększyć należną składkę 
o odsetki za opóźnienie i związane z nim koszty.
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Art. 13.
 1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie uznania roszczenia uprawnionego 
  z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń, zawartej z nim ugody, prawomocnego orzeczenia sądu lub w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 
  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417, z późn. zm.).
 2. W obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej odszkodowanie wypłaca się w granicach odpowiedzialności cywilnej podmiotów objętych 
  ubezpieczeniem, nie wyżej jednak niż do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.
 3. W obowiązkowych ubezpieczeniach mienia odszkodowanie wypłaca się w kwocie odpowiadającej wysokości szkody, nie większej jednak od sumy 
  ubezpieczenia ustalonej w umowie.

Art. 14.
 1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

 2. W obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej odszkodowanie wypłaca się w granicach odpowiedzialności cywilnej podmiotów objętych 
  ubezpieczeniem, nie wyżej jednak niż do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.
 3. W obowiązkowych ubezpieczeniach mienia odszkodowanie wypłaca się w kwocie odpowiadającej wysokości szkody, nie większej jednak od sumy 
  ubezpieczenia ustalonej w umowie.

Dotrzymujemy terminów określonych w tym ar tykule i wypłacamy odszkodowanie w najkrótszym możliwym czasie. To, jak szybko będziemy 
mogli zrekompensować wyrządzone przez Ciebie szkody, zależy również od Ciebie i przekazanych nam informacji dotyczących wypadku, 
w którym uczestniczyłeś. Będziemy więc zwracać się do Ciebie z prośbą o pomoc w potwierdzeniu faktów, co umożliwi nam szybką wypłatę 
należnego odszkodowania.
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 3a. W przypadku niewypłacenia przez zakład ubezpieczeń odszkodowania w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, lub niedopełnienia obowiązku, 
  o którym mowa w ust. 3, organ nadzoru stosuje wobec zakładu ubezpieczeń środki nadzorcze określone w art. 212 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy 
  o działalności ubezpieczeniowej.
 4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, zakład ubezpieczeń nie ustali ważności umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa 
  w art. 4 pkt 1 i 2, osoby odpowiedzialnej za szkodę, właściwy do wypłaty odszkodowania jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, 
  na zasadach określonych w rozdziale 7. Zakład ubezpieczeń przesyła niezwłocznie zgromadzoną dokumentację do Ubezpieczeniowego Funduszu 
  Gwarancyjnego, powiadamiając o tym osobę zgłaszającą roszczenie. Przepis art. 109 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 4a. W przypadku ustalenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 
  dochodzi od tego zakładu ubezpieczeń zwrotu wypłaconego odszkodowania i poniesionych kosztów.
 5. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma obowiązek udostępniać poszkodowanemu lub uprawnionemu informacje i dokumenty gromadzone w celu 
  ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia 
  przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia 
  ich zgodności z oryginałem przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Informacje i dokumenty Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma obowiązek 
  udostępniać poszkodowanym i uprawnionym, na ich żądanie, w postaci elektronicznej. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania 
  możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania 
  ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia 
  kserokopii oraz udostępniania informacji i dokumentów w postaci elektronicznej ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie 
  zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

Jeżeli zostaniesz poszkodowany w wypadku, a w określonym przez ten przepis terminie nie będzie można ustalić, czy sprawca posiadał 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, to odszkodowanie zostanie Ci wypłacone przez 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 
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 6. Przepisy ust. 5 stosuje się odpowiednio do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w zakresie szkód, o których mowa w art. 123 ustawy.

Art. 15.
 1. W granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej lub w granicach sumy ubezpieczenia obowiązkowego 
  ubezpieczenia mienia zakład ubezpieczeń jest obowiązany zwrócić ubezpieczającemu, uzasadnione okolicznościami zdarzenia, koszty poniesione w celu 
  zapobieżenia zwiększeniu szkody.
 2. W granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń jest obowiązany zwrócić ubezpieczającemu 
  niezbędne koszty obrony w postępowaniu karnym i koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych na polecenie lub za zgodą zakładu 
  ubezpieczeń.

Art. 16.
 1. W razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym, o którym mowa w art. 4 pkt 1–3, osoba uczestnicząca w nim, 
  z uwzględnieniem ust. 2, jest obowiązana do:
   1) przedsięwzięcia wszystkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, starania się o złagodzenie skutków zdarzenia 
    oraz zapewnienia pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak również w miarę możliwości zabezpieczenia mienia osób poszkodowanych;
   2) zapobieżenia, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody;
   3) niezwłocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu, o ile doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub do wypadku powstałego w okolicznościach 
    nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo.

Pamiętaj! Twoim obowiązkiem jest niedopuszczenie do zwiększania się rozmiarów wyrządzonej przez Ciebie szkody. 
Równocześnie możesz mieć pewność, że zwrócimy Ci poniesione w związku z tym koszty. Ponadto weźmiemy na siebie ewentualne koszty 
sądowe – w razie, gdy dla wyjaśnienia okoliczności wypadku, w którym uczestniczyłeś, konieczne będzie przeprowadzenie postępowania 
sądowego. Zwrot kosztów opisanych powyżej, łącznie z wypłaconym odszkodowaniem, musi jednak zmieścić się w granicach sumy gwarancyjnej, 
określonej w Ustawie i zapisanej w polisie oraz cer tyfikacie.
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 2. W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym, o którym mowa w art. 4 pkt 1–3, uczestnicząca w nim osoba objęta 
  tym ubezpieczeniem jest ponadto obowiązana do:
   1) udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych 
    dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia;
   2) niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu zakładu ubezpieczeń, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i przekazując posiadane informacje.
 3. Osoba, której odpowiedzialność jest objęta ubezpieczeniem obowiązkowym, a także osoba występująca z roszczeniem, powinny przedstawić zakładowi 
  ubezpieczeń, Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu lub Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych posiadane dowody dotyczące 
  zdarzenia i szkody oraz ułatwić im ustalenie okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkód, jak również udzielić pomocy w dochodzeniu przez zakład ubezpieczeń, 
  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych roszczeń przeciwko sprawcy szkody.

W razie wypadku ciążą na Tobie pewne obowiązki. Staraj się złagodzić jego skutki, udzielając poszkodowanym pierwszej pomocy. 
Zadbaj o pomoc lekarską i bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników drogi. Jeśli zadzwonisz do nas, nasi pracownicy przeszkoleni 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy doradzą Ci, jak postępować, aby nie narazić ofiar wypadku na dodatkowe urazy.

Pamiętaj! Jeżeli są ofiary w ludziach, Twoim obowiązkiem jest powiadomienie Policji. Nie zapomnij również poinformować nas niezwłocznie 
o wypadku, w którym uczestniczyłeś. Jeśli jest to możliwe, zadzwoń od razu z miejsca wypadku pod numer (22) 444 44 44, a uzyskasz wszelką 
potrzebną pomoc i informację.

W razie wypadku, w którym uczestniczył inny pojazd, poinformuj uczestników zdarzenia, że jesteś ubezpieczony w Link4. Ustal również w miarę 
możliwości zakłady ubezpieczeń, w których ubezpieczeni są pozostali kierowcy. Jeśli to możliwe, staraj się już na miejscu zdarzenia uzyskać ich 
oświadczenia wraz z opisem przebiegu wypadku. Jeżeli szkody są poważne lub sprawstwo wątpliwe, powiadom Policję i zabezpiecz dostępne 
dowody. 

Wszystkie uzyskane z Twoją pomocą informacje o wypadku pozwolą nam właściwie określić Twoją i naszą odpowiedzialność.
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Art. 17.
 Jeżeli osoba objęta ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej lub osoba występująca z roszczeniem, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, 
nie dopełniły obowiązków wymienionych w art. 16, a miało to wpływ na ustalenie istnienia lub zakresu ich odpowiedzialności cywilnej bądź też na zwiększenie 
rozmiarów szkody, zakład ubezpieczeń może dochodzić od tych osób zwrotu części wypłaconego uprawnionemu odszkodowania lub ograniczyć wypłacane 
tym osobom odszkodowanie. Ciężar udowodnienia faktów, uzasadniających zwrot zakładowi ubezpieczeń części odszkodowania lub ograniczenia odszkodowania, 
spoczywa na zakładzie ubezpieczeń.

Art. 18.
 1. (uchylony).
 2. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego, rolnik lub posiadacz budynku zmienił adres bądź siedzibę i nie zawiadomił o tym zakładu ubezpieczeń, 
  zawiadomienia lub oświadczenia, skierowane przez zakład ubezpieczeń listem poleconym, na ostatni adres bądź siedzibę posiadacza pojazdu mechanicznego, 
  rolnika lub posiadacza budynku, wywierają skutki prawne od chwili, w której doszłyby do niego, gdyby nie zmienił adresu bądź siedziby.

Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest poinformowanie nas o wszystkich okolicznościach zdarzenia. Mamy też prawo zażądać od Ciebie zwrotu 
części wypłaconego odszkodowania, jeśli celowo zaniechałeś obowiązku poinformowania nas o okolicznościach i przebiegu wypadku lub zataiłeś 
istotne informacje, a miało to wpływ na ustalenie zakresu naszej odpowiedzialności lub na zwiększenie rozmiaru szkody.

Nie zapomnij o konieczności powiadomienia nas o każdorazowej zmianie Twojego adresu. Jeśli tego nie zrobisz, nasza korespondencja wysłana 
na stary adres z mocy prawa zostanie uznana za doręczoną.
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 3. W przypadku nadania oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1–3, 
  przesyłką listową, za chwilę jego złożenia uważa się datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

 2. Poszkodowany może dochodzić roszczeń bezpośrednio od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w przypadkach, o których mowa w art. 98 
  ust. 1, 1a i 2.

Art. 19.
 1. Poszkodowany w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczeń 
  bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń. O zgłoszonym roszczeniu zakład ubezpieczeń powiadamia niezwłocznie ubezpieczonego.

Za dzień wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy uznajemy dzień nadania przesyłki wyłącznie w placówce Poczty Polskiej. W razie nadania 
pisma u innego operatora pocztowego lub w firmie kurierskiej, datą złożenia oświadczenia jest dzień, w którym otrzymamy przesyłkę.

Gdy sprawca wypadku nie ma ważnego ubezpieczenia lub jest nieznany, poszkodowany może zwrócić się o odszkodowanie 
do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zapisy tego ar tykułu dotyczą osób poszkodowanych w wypadkach, które to osoby powinny dochodzić swych roszczeń od firmy 
ubezpieczeniowej sprawcy. W przypadku, gdy to Ty jesteś sprawcą i poszkodowani występują z roszczeniem przeciwko Tobie, 
powiadom nas niezwłocznie o tym fakcie.
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 3. Poszkodowany może dochodzić roszczeń bezpośrednio od Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w art. 123.

Art. 20.
 1. Powództwo o roszczenie wynikające z umów ubezpieczeń obowiązkowych lub obejmujące roszczenia z tytułu tych ubezpieczeń można wytoczyć bądź 
  według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy 
  ubezpieczenia.
 2. W postępowaniu sądowym o naprawienie szkody objętej ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej jest niezbędne przypozwanie zakładu 
  ubezpieczeń. Zasadę tę stosuje się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Art. 21.
 1. Zaspokojenie lub uznanie przez osobę objętą ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, roszczenia 
  o naprawienie wyrządzonej przez nią szkody nie ma skutków prawnych względem zakładu ubezpieczeń lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, 
  które nie wyraziły na to uprzednio zgody.

Gdy sprawcą wypadku jest cudzoziemiec (a dokładnie, gdy pojazd jest zarejestrowany i ubezpieczony za granicą), poszkodowany może zwrócić 
się o odszkodowanie do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Pamiętaj, że to firmy ubezpieczeniowe są zobowiązane do naprawy szkód i to one, na podstawie uznanych roszczeń, ustalają wysokość 
odszkodowania. Nie podejmuj więc żadnych zobowiązań wobec poszkodowanego, a zwłaszcza nie pokrywaj sam jego żądań finansowych. 
Możemy uznać – w Twoim imieniu – roszczenia poszkodowanego tylko wtedy, gdy on zgłosi szkodę, a my potwierdzimy Twoją odpowiedzialność 
oraz ustalimy rozmiary szkody i wysokość odszkodowania.
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 2. Uznanie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a, nie ma skutków prawnych 
  względem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który nie wyraził na to uprzednio zgody.

Art. 22.
 1. Do umów ubezpieczenia obowiązkowego, w sprawach nieuregulowanych w ustawie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 2. (…)
 3. (…)

Postanowienia tego ar tykułu mówią, że wszystkie regulacje dotyczące umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych są zawar te 
w Ustawie, a sprawy w niej nieuregulowane będą rozstrzygane na podstawie zapisów Kodeksu cywilnego.

Rozdział 1I
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Art. 23.
 1. Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody 
  powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.
 1a. Posiadacz pojazdu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 lit. a, zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem pojazdu, 
  w odniesieniu do którego państwem członkowskim Unii Europejskiej umiejscowienia ryzyka jest państwo Unii Europejskiej, w którym pojazd ma być 
  zarejestrowany, obowiązany jest posiadać ochronę ubezpieczeniową przez cały okres, w którym pojazd jest zarejestrowany, z wyjątkiem zarejestrowanych 
  pojazdów historycznych. W odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych za granicą obowiązek ten trwa przez cały okres pozostawania tych pojazdów 
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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 2. Przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stosuje się także do posiadacza lub kierującego pojazdem 
  mechanicznym, przed jego rejestracją oraz do posiadacza lub kierującego pojazdem historycznym albo pojazdem wolnobieżnym, od chwili wprowadzenia 
  tych pojazdów do ruchu.

Art. 24.
  1. Członkowie sił zbrojnych państw obcych oraz ich personel cywilny, będący posiadaczami pojazdów mechanicznych sił zbrojnych tych państw i przebywający 
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach umów międzynarodowych ratyfikowanych w trybie art. 89 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
  nie są obowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1.
 2. Poszkodowany z tytułu szkód wyrządzonych przez podmioty, o których mowa w ust. 1, może dochodzić roszczeń bezpośrednio od komisji 
  do rozpatrywania roszczeń.

Art. 25.
 1. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje, na zasadzie wzajemności, również zdarzenia powstałe na terytoriach państw, 
  których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W przypadku zdarzeń, o których mowa w ust. 2, ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zapewnia zakres ochrony ubezpieczeniowej 
  wymagany przez prawo państwa, na terytorium którego doszło do zdarzenia, lub określony w ustawie, w zależności od tego, który z tych zakresów 
  jest szerszy.

Szczególnie pragniemy podkreślić, że zgodnie z prawem zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest 
Twoim obowiązkiem. Pamiętaj także, że fakt posiadania przez Ciebie ubezpieczenia OC chroni Cię przed ponoszeniem kosztów naprawy 
szkód wyrządzonych przez Ciebie w związku z posiadaniem przez Ciebie pojazdu, jednak tylko do wysokości sumy gwarancyjnej.
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Art. 26.
  1. Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 27.

 2. Okres 12 miesięcy, o którym mowa w ust. 1, kończy się z upływem dnia poprzedzającego początkowy dzień okresu ubezpieczenia.
 3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej w tym samym dniu, w którym 
  rozpoczyna się okres ubezpieczenia.

Art. 27.
 1.  Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na czas krótszy niż 12 miesięcy, zwaną dalej „umową ubezpieczenia krótkoterminowego”, 
   można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest:
    1) zarejestrowany na stałe, w przypadkach określonych w ust. 2;
    2) zarejestrowany czasowo;
    3) zarejestrowany za granicą, jeżeli zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7a lit. c ustawy o działalności ubezpieczeniowej państwem członkowskim umiejscowienia 
     ryzyka jest Rzeczpospolita Polska;

Regułą jest, że Twoja umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawierana jest na okres 12 miesięcy.
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   4) pojazdem wolnobieżnym określonym w art. 2 pkt 10 lit. b;
   5) pojazdem historycznym.
 2. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego na czas nie krótszy niż 30 dni, w odniesieniu do pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na stałe, 
  może zawrzeć podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych lub polegającą 
  na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży.
 3. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do pojazdów mechanicznych zarejestrowanych czasowo, zawiera się na czas nie krótszy niż okres 
  tej rejestracji, określony w decyzji starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu mechanicznego, nie krótszy jednak niż 30 dni.
 4. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do pojazdów wolnobieżnych określonych w art. 2 pkt 10 lit. b, można zawrzeć na czas nie krótszy 
  niż 3 miesiące.
 5. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do pojazdów historycznych, można zawrzeć na czas nie krótszy niż 30 dni.
 6. Umowę ubezpieczenia granicznego zawiera się przed przekroczeniem przez pojazd mechaniczny granicy w przypadku określonym w art. 29 ust. 1 pkt 3 
  oraz w przypadku rozwiązania się tej umowy lub wygaśnięcia okresu ważności Zielonej Karty podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
  na okres co najmniej 30 dni.

Art. 28.
 1. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy 
  pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna 
  umowa na kolejne 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

Dla bezpieczeństwa poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych prawo nakazuje ubezpieczycielowi automatyczne odnowienie Twojego 
ubezpieczenia OC na kolejne 12 miesięcy. Jeżeli jednak chcesz zmienić zakład ubezpieczeń, musisz powiadomić o tym swojego dotychczasowego 
ubezpieczyciela na piśmie, najpóźniej na dzień przed upływem ważności Twojej polisy.
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 1a. W razie zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń jest obowiązany potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia 
  w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 1b. Nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, 
  zakład ubezpieczeń jest obowiązany do wysłania ubezpieczającemu informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia.

 1c. Informacja, o której mowa w ust. 1b, zawiera w szczególności: 
   1) określenie wysokości składki ubezpieczeniowej w przypadku, gdy dojdzie do zawarcia następnej umowy ubezpieczenia w trybie ust. 1;
   2) pouczenie, że wysokość składki, o której mowa w pkt 1, może ulec zmianie, jeżeli po wysłaniu informacji przez zakład ubezpieczeń wyjdą na jaw 
    okoliczności mające wpływ na wysokość składki, oraz wskazanie tych okoliczności;
   3) pouczenie o prawie wypowiedzenia dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z ust. 1 oraz o formie, 
    możliwym sposobie oraz terminie złożenia tego wypowiedzenia;
   4) pouczenie o skutkach tego wypowiedzenia oraz o skutkach braku tego wypowiedzenia.
 1d. Informacja, o której mowa w ust. 1b, powinna być wysłana:
   1) w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej, jeżeli przy zawarciu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 
    mechanicznych ubezpieczający wyraził zgodę na składanie mu oświadczeń w takiej postaci, lub
   2) w formie pisemnej, w sposób umożliwiający niezwłoczne poinformowanie ubezpieczającego.
 1e. Jeżeli okoliczności mające wpływ na ustalenie wysokości składki ubezpieczeniowej wyszły na jaw po wysłaniu informacji, o której mowa w ust. 1b, 
  zakład ubezpieczeń może odpowiednio zwiększyć składkę ubezpieczeniową z uwzględnieniem tych okoliczności. 
  W takim przypadku zakład ubezpieczeń wezwie ubezpieczającego do zapłaty podwyższonej składki.

W terminie 14 dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia OC wyślemy do Ciebie informację dotyczącą ubezpieczenia 
na kolejne 12 miesięcy.
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 1f. Przepisów ust. 1a–1e nie stosuje się do umów zawieranych w trybie negocjacji z przedsiębiorcą.
 2. Zawarcie następnej umowy nie następuje, pomimo braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli:
   1) nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy lub w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia 
    na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych albo
   2) w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, ogłoszenia lub zarządzenia likwidacji zakładu ubezpieczeń albo oddalenia wniosku o ogłoszenie 
    upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2.
 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń kończy się z upływem okresu 12 miesięcy, z uwzględnieniem art. 33.

Jeżeli już po wysłaniu informacji o ubezpieczeniu na kolejne 12 miesięcy okaże się, że uległy zmianie okoliczności, na podstawie których 
ustaliliśmy wysokość składki, to mamy prawo odpowiednio ją zmienić.

Pamiętaj jednak, że Twoja umowa ubezpieczenia nie zostanie przedłużona automatycznie, jeżeli nie opłaciłeś całej składki za mijający okres 
ochrony. Oznacza to, że nie będziesz miał ważnego ubezpieczenia OC, a ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za szkody, które wyrządziłeś 
po dniu wskazanym w polisie jako ostatni dzień okresu ochrony. Grozi Ci też kara nałożona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 
za brak ubezpieczenia w kolejnym okresie.



www.link4.pl

USTAWY I AKTY PRAWNE

25

 2. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z ust. 1, zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty 
  składki ubezpieczeniowej za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.
 3. W sytuacji, gdy doszło do zawarcia kilku umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do tego samego pojazdu 
  mechanicznego, z tym samym okresem ubezpieczenia z jednym zakładem ubezpieczeń, wówczas temu zakładowi ubezpieczeń należy się składka 
  ubezpieczeniowa z tytułu jednej umowy ubezpieczenia.

Art. 29.
 1. Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:
   1) najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem pojazdów historycznych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu;
   2) przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz pojazdów historycznych;

Jeśli Twoja umowa ubezpieczenia została przedłużona automatycznie, a mimo to zawarłeś umowę ubezpieczenia OC z nowym ubezpieczycielem, 
możesz zrezygnować z automatycznie przedłużonego ubezpieczenia, składając pisemne wypowiedzenie dotychczasowemu ubezpieczycielowi.

Pamiętaj! Ostatecznym terminem na zawarcie umowy ubezpieczenia OC jest dzień rejestracji Twojego pojazdu. Nie dotyczy to jednak pewnych 
grup pojazdów, np. pojazdów historycznych lub wolnobieżnych. W ich przypadku umowę ubezpieczenia OC musisz zawrzeć przed wyjechaniem 
na drogę publiczną.

Art. 28a.
 1. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna 
  z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta w trybie art. 28 ust. 1, umowa zawarta w tym trybie może zostać przez 
  niego wypowiedziana na piśmie.
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   4) przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a, które nie zostały zarejestrowane;
   5) przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz pojazdów historycznych, które nie zostały dopuszczone do ruchu;
   6) (uchylony);
   7) najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w przypadku określonym w art. 28 ust. 3;
   8) najpóźniej w dniu rozwiązania się dotychczasowej umowy w przypadkach określonych w art. 27 ust. 6 oraz w art. 31 ust. 1 i 4;
   9) najpóźniej w dniu rozwiązania dotychczasowej umowy w związku z jej wypowiedzeniem w przypadku określonym w art. 28 ust. 1;
   10) najpóźniej w dniu odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych 
    praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.).

Każdy pojazd wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi mieć umowę ubezpieczenia OC ważną na terenie naszego kraju. 
Jeżeli Twój pojazd został zarejestrowany za granicą i nie ma ubezpieczenia OC ważnego na terenie Polski, Twoim obowiązkiem jest zawarcie 
umowy ubezpieczenia przed wyjechaniem tym pojazdem na drogę publiczną.

Twoim obowiązkiem jest zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu ustania dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej 
udzielanej Ci przez zakład ubezpieczeń, np. gdy wypowiedziałeś umowę ubezpieczenia OC lub gdy nie opłaciłeś całej składki za poprzednią 
polisę i polisa ta nie odnowiła się na kolejny okres. Zwracamy uwagę, że za brak ważnego ubezpieczenia OC możesz być ukarany mandatem.

   3) przed przekroczeniem granicy, w przypadku gdy posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym zarejestrowanym za granicą w państwie innym 
    niż określone na podstawie art. 25 ust. 2 nie posiada ważnej Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego;
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Zgodnie z przepisami Ustawy, gdy np. sprzedajesz swój pojazd, wraz z nim oddajesz również swoje ubezpieczenie OC i to nowy właściciel 
pojazdu ma prawo zadecydować, czy będzie korzystać z Twojej polisy OC do końca jej ważności, czy też wypowie dotychczasową umowę 
i wykupi nowe ubezpieczenie OC.

 2. Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest zawierana przed rejestracją pojazdu, o którym mowa w art. 2 pkt 10 lit. a, 
  posiadacz pojazdu mechanicznego, na żądanie zakładu ubezpieczeń, jest obowiązany przedstawić zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego 
  tego pojazdu lub wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej z konieczności uzyskania homologacji na dany pojazd mechaniczny.
 3. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 2, pojazd mechaniczny, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, nie został zarejestrowany, każda ze stron 
  może odstąpić od umowy, powiadamiając o tym na piśmie drugą stronę umowy.

Art. 30.
 1. Z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zakład ubezpieczeń uiszcza opłatę ewidencyjną w wysokości 
  równowartości w złotych 1,0 euro ustalanej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 
  w roku zawarcia umowy.
 2. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, o którym mowa w art. 80d ust. 2 ustawy 
  – Prawo o ruchu drogowym.

Art. 31.
 1. W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 
  mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego 
  posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, 
  na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, 
  ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Przepisów art. 28 nie stosuje się.
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Takie same regulacje dotyczą Ciebie, gdy to Ty staniesz się właścicielem używanego pojazdu i jako nowy właściciel będziesz musiał podjąć 
decyzję, czy chcesz korzystać z polisy OC dotychczasowego właściciela, czy też wolisz rozwiązać umowę OC z dotychczasowym 
ubezpieczycielem i ubezpieczyć swój pojazd gdzie indziej, na przykład w Link4.

Zwróć jednak uwagę, że powyższa regulacja działa tylko wówczas, gdy poprzedni właściciel pojazdu miał ważne ubezpieczenie OC. 
Sprawdź, czy dotychczasowy właściciel pojazdu ma aktualną polisę OC. Jeśli okaże się, że pojazd nie jest ubezpieczony, jeszcze w dniu zakupu 
będziesz musiał ubezpieczyć go w zakresie OC. 

 2. W razie niewypowiedzenia przez posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, umowy 
  ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony 
  ubezpieczeniowej, poczynając od dnia przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących posiadaczowi, na którego 
  przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek. 
  W przypadku gdy posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, złoży wniosek o dokonanie ponownej 
  kalkulacji należnej składki, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do jej dokonania za okres od dnia przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu. 
  Posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, jest obowiązany podać do wiadomości zakładu 
  ubezpieczeń wszystkie znane sobie okoliczności, których ujawnienie jest niezbędne do dokonania ponownej kalkulacji składki.

 3. W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, którego posiadacz wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy 
  ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności jest obowiązany zawrzeć 
  umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w dniu przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, ale nie później 
  niż z chwilą wprowadzenia pojazdu mechanicznego do ruchu. Jeżeli nastąpiło przeniesienie posiadania pojazdu mechanicznego zarejestrowanego bez 
  przejścia lub przeniesienia prawa własności tego pojazdu, a dotychczasowy posiadacz pojazdu wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC
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  posiadaczy pojazdów mechanicznych, kolejny posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 
  w dniu wejścia w posiadanie tego pojazdu, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu mechanicznego do ruchu.
 4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przez posiadacza pojazdu mechanicznego niebędącego właścicielem tego 
  pojazdu, prawa i obowiązki tego posiadacza, wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia, przechodzą na właściciela pojazdu mechanicznego z chwilą, 
  gdy posiadacz utracił posiadanie tego pojazdu na rzecz właściciela. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, 
  chyba że właściciel pojazdu mechanicznego wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem 
  jej wypowiedzenia. Przepisów art. 28 nie stosuje się.
 5. W razie niewypowiedzenia przez właściciela pojazdu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, stosuje się odpowiednio ust. 2.
 6. W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 4, posiadacz pojazdu 
  mechanicznego wypowiadający umowę jest obowiązany do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych najpóźniej 
  w dniu rozwiązania się umowy wypowiedzianej.

Art. 32.
 1. Posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, jest obowiązany do przekazania posiadaczowi, na którego przeniesiono 
  prawo własności pojazdu, potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia na piśmie zakładu 
  ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych posiadacza, 
  na którego przeniesiono prawo własności pojazdu.

Pamiętaj! Jeśli przenosisz prawo własności do swojego pojazdu (np. sprzedajesz go), to musisz przekazać nabywcy Twoją polisę OC, 
a także powiadomić nas o tym fakcie oraz o danych nowego właściciela. Dane te obejmują nie tylko jego imię i nazwisko, ale również adres 
oraz numer PESEL.
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 2. Dane posiadacza, o których mowa w ust. 1, obejmują:
   1) imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany lub
   2) nazwę, siedzibę i numer REGON.
 3. Skutki wyrządzenia szkody po dniu przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego nie obciążają posiadacza pojazdu, który dokonał przeniesienia 
  tego prawa.
 4. Posiadacz pojazdu mechanicznego, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu ponosi odpowiedzialność wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę 
  składki należnej za okres od dnia, w którym nastąpiło przeniesienie na niego prawa własności pojazdu. Posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł 
  prawo własności tego pojazdu, ponosi solidarną odpowiedzialność z posiadaczem pojazdu, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, za zapłatę 
  składki należnej zakładowi ubezpieczeń za okres od dnia przeniesienia prawa własności do dnia powiadomienia przez niego zakładu ubezpieczeń 
  o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

 5. Przepisy ust. 1 i 4 stosuje się do posiadacza pojazdu mechanicznego, o którym mowa w art. 31 ust. 4.

Art. 33. 
Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu:
   1) z upływem okresu, na który została zawarta;
   2) z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego;
   3) z dniem odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 29 ust. 3;
   4) w przypadkach określonych w art. 31 ust. 1 i 4;

Pamiętaj również, że jesteś zobowiązany – wraz z nowym właścicielem pojazdu – do opłacenia należnej raty składki, nawet jeżeli termin 
jej opłacenia przypada już po sprzedaniu przez Ciebie pojazdu. Obowiązek ten ustaje dopiero po powiadomieniu nas o zmianie 
posiadacza pojazdu.
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   5) z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza, 
    z uwzględnieniem art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym;
   6) z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, z uwzględnieniem art. 474 i art. 476 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 
    – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535);
   7) z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą;
   8) z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych 
    praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
   9) z dniem wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 lub 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, albo równoważnego dokumentu 
    wydanego w innym państwie;
   10) z dniem wypowiedzenia umowy zgodnie z art. 28a ust. 1.

Art. 34.
 1. Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani 
  do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też 
  utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Twoja umowa ubezpieczenia OC może zostać rozwiązana tylko w kilku ściśle określonych przypadkach. Należą do nich sytuacje opisane 
w tym ar tykule, tj. m.in. gdy upłynął czas, na który umowa została zawar ta, gdy wyrejestrujesz swój pojazd, zarejestrujesz go za granicą 
lub udokumentujesz trwałą i zupełną utratę swojego pojazdu. Umowa ubezpieczenia OC może ulec rozwiązaniu także wtedy, gdy pojazd 
zostanie sprzedany, a nowy właściciel pojazdu wypowie dotychczasową umowę ubezpieczenia OC.

Ten ar tykuł określa okoliczności, w których wypłacimy poszkodowanym przez Ciebie osobom odszkodowanie za wyrządzone Twoim 
pojazdem szkody, wynikające ze spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.
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 2. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:
   1) wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego;
   2) bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego;
   3) zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.

Art. 35.
Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie 
trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Art. 36.
 1. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak 
  do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:
   1) w przypadku szkód na osobie – 5.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę 
    poszkodowanych,

Odpowiadamy w Twoim imieniu za szkody spowodowane nie tylko ruchem Twojego pojazdu, ale także powstałe przy wsiadaniu i wysiadaniu 
z pojazdu, przy jego załadowywaniu i rozładowywaniu, jak również wtedy, gdy Twój pojazd był zaparkowany na poboczu, parkingu czy w garażu.

Ochrona, której Ci udzielamy, obejmuje szkody, które wyrządzisz Ty lub osoba kierująca Twoim pojazdem w czasie trwania ubezpieczenia.
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   2) w przypadku szkód w mieniu – 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę 
    poszkodowanych – ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

 2. Za szkody spowodowane w państwach, o których mowa w art. 25 ust. 2, zakład ubezpieczeń odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej 
  przepisami tego państwa, nie niższej jednak niż suma określona w ust. 1.

Art. 36a.
Odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje również koszt dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 81 
ust. 11 pkt 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Art. 37.
 1. Jeżeli szkoda zostaje wyrządzona ruchem zespołu pojazdów mechanicznych, ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu mechanicznego ciągnącego 
  jest objęta szkoda spowodowana przyczepą, która:
   1) jest złączona z pojazdem silnikowym albo
   2) odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i jeszcze się toczyła.
 2. Ubezpieczeniem OC posiadacza przyczepy są objęte szkody spowodowane przyczepą, która:
   1) nie jest złączona z pojazdem silnikowym ciągnącym albo
   2) odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i przestała się już toczyć.

Za szkody spowodowane na terenie naszego kraju będziemy odpowiadać do wysokości sum gwarancyjnych wskazanych powyżej. 
Natomiast w odniesieniu do szkód spowodowanych przez Ciebie w innych krajach Unii Europejskiej, a także w Norwegii, Szwajcarii, Andorze, 
Islandii lub Chorwacji, będziemy odpowiadać do wysokości sum gwarancyjnych określonych przepisami danego państwa, jednak nie mniej 
niż do wysokości sum gwarancyjnych określonych dla Polski.
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 3. Przepis ust. 1 stosuje się również w razie złączenia pojazdów mechanicznych w celu holowania.

 4. W przypadku zespołu pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych złączonych w celu holowania, ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu 
  mechanicznego nie jest objęta odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z ruchem:
   1) pojazdu ciągnącego lub holującego – w przyczepie lub pojeździe holowanym oraz
   2) przyczepy lub pojazdu holowanego – w pojeździe ciągnącym lub holującym.

Art. 38.
 1. Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:
   1) polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to również 
    sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, 
    w którym szkoda została wyrządzona;
   2) wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu 
    mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty;

Jeżeli ciągniesz przyczepę lub holujesz inny pojazd, to wyrządzone przez nie szkody będą pokrywane z Twojej polisy OC.

Pamiętaj! Nie odpowiadamy za szkody wyrządzone Twoim pojazdem w Twoim mieniu – np. w innym pojeździe, którego jesteś właścicielem. 
Pamiętaj również, że jeżeli przewozisz za opłatą przesyłki lub bagaż, szkody w tych przedmiotach nie podlegają udzielanej przez nas ochronie 
w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
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   3) polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych 
    i podobnych;
   4) polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

 2. Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie obejmuje szkody wyrządzonej w mieniu, jeżeli pojazdy mechaniczne 
  uczestniczące w zdarzeniu są przedmiotem umowy leasingu zawartej przez posiadaczy tych pojazdów z tym samym finansującym lub zostały przewłaszczone 
  przez posiadaczy tych pojazdów na tego samego wierzyciela lub które są przedmiotem zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej na rzecz tego samego 
  wierzyciela.

Art. 39.
 1. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, z zastrzeżeniem 
ust. 1a, 2 i 3.

Ubezpieczenie OC nie obejmuje odpowiedzialności za utratę przez poszkodowanych pieniędzy, biżuterii, papierów war tościowych i innych 
podobnych dóbr. Zwróć także uwagę, że jeżeli szkoda, którą spowodowałeś, doprowadzi do skażenia lub zanieczyszczenia środowiska, 
ubezpieczenie OC nie pokryje strat z tego tytułu.

Nasza polisa chroni Cię przed skutkami wyrządzonych przez Ciebie szkód od momentu zawarcia umowy lub od późniejszej daty wskazanej 
przez Ciebie jako początek okresu ubezpieczenia i potwierdzonej w polisie oraz cer tyfikacie – nie wcześniej jednak niż po opłaceniu składki 
lub pierwszej jej raty.
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 1a. W razie zawarcia umowy, o której mowa w art. 28 ust. 1, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń powstaje z chwilą jej zawarcia.
 2. Jeżeli w umowie ubezpieczenia zakład ubezpieczeń wskazał późniejszy termin płatności składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń 
  rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy.
 3. Termin rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń inny niż określony w ust. 1 i 2 można określić w umowie ubezpieczenia OC posiadaczy 
  pojazdów mechanicznych wtedy, gdy umowę zawiera się:
   1) na okres krótszy niż 12 miesięcy w przypadkach określonych w art. 27 ust. 1, przy czym rozpoczęcie okresu odpowiedzialności nie może nastąpić później 
    niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu;
   2) przed zarejestrowaniem pojazdu mechanicznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 lit. a, oraz pojazdu historycznego, przy czym rozpoczęcie okresu 
    odpowiedzialności nie może nastąpić później niż z chwilą rejestracji pojazdu lub przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu;
   3) na okres kolejnych 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu, przy czym rozpoczęcie okresu odpowiedzialności nie może nastąpić później 
    niż z upływem okresu, na który została zawarta poprzednia umowa;
   4) przed upływem okresu wypowiedzenia w przypadku, o którym mowa w art. 31 ust. 6, przy czym rozpoczęcie okresu odpowiedzialności 
    nie może nastąpić później niż z chwilą rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem.

Art. 40.
Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, wynikająca z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ustaje z chwilą rozwiązania umowy 
w przypadkach określonych w art. 33.

Nasza odpowiedzialność, zgodnie z zapisem tego ar tykułu, ustaje wraz z rozwiązaniem umowy ubezpieczenia spowodowanym m.in. upływem 
czasu, na który zawarłeś z nami umowę ubezpieczenia OC lub udokumentowaną, trwałą i zupełną utratą Twojego pojazdu, jak również jego 
wyrejestrowaniem.
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Art. 41.
 1. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje w przypadku:
   1) wyrejestrowania pojazdu mechanicznego lub udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach 
    niepowodujących zmiany posiadacza, z uwzględnieniem art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym;
   2) odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 29 ust. 3;
   3) rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez posiadacza pojazdu mechanicznego, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu 
    w przypadku określonym w art. 31 ust. 1 – zwrot składki przysługuje posiadaczowi, który przeniósł prawo własności tego pojazdu;
   4) rozwiązania się umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez właściciela pojazdu w przypadku określonym w art. 31 ust. 4 – zwrot składki przysługuje 
    posiadaczowi, który zawarł umowę ubezpieczenia;
   5) odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw 
    konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, z zastrzeżeniem że za okres udzielanej ochrony 
    ubezpieczeniowej ubezpieczający obowiązany jest zapłacić składkę ubezpieczeniową;
   6) wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 lub 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym albo równoważnego dokumentu wydanego 
    w innym państwie;
   7) rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem zgodnie z art. 28a ust. 1 – zwrot składki przysługuje z uwzględnieniem prawa zakładu ubezpieczeń 
    do żądania zapłaty składki za okres świadczonej ochrony.

Jeżeli wyrejestrujesz swój pojazd lub udokumentujesz jego trwałą lub całkowitą utratę, zwrócimy Ci składkę za niewykorzystany okres 
ubezpieczenia – tj. okres, w którym nie będziemy już udzielać Ci ochrony. Zwrot składki może nastąpić także w innych sytuacjach, w których 
ochrona ubezpieczeniowa zakończy się wcześniej niż z upływem okresu, na jaki umowa została zawar ta, np. jeśli sprzedasz swój pojazd, 
a nowy właściciel wypowie Twoją umowę ubezpieczenia OC.
 
Na zwrot składki mamy 14 dni od dnia wypowiedzenia/odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub od dnia, w którym zostaniemy poinformowani 
o rozwiązaniu umowy z innych przyczyn. 
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 2. (uchylony).
 3. (uchylony).
 4. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż 
  w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia lub w przypadku odstąpienia od umowy od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu 
  lub od dnia powzięcia przez zakład ubezpieczeń wiadomości o rozwiązaniu umowy przed upływem okresu, na który została zawarta z innych przyczyn, 
  niż wypowiedzenie lub odstąpienie.

Art. 42. 
(uchylony).

Art. 42a.
Przepis art. 41 stosuje się odpowiednio do zwrotu składki, w wysokości proporcjonalnej, obniżonej na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu na wniosek 
posiadacza pojazdu mechanicznego, o którym mowa w art. 8 ust. 4.

Art. 43.
Zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 pkt 1, przysługuje prawo dochodzenia 
od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:
   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;
   2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
   3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego 
    lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;
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   4) zbiegł z miejsca zdarzenia.

Art. 43a. 
(uchylony).

Pamiętaj! Są takie sytuacje, w których wypłacimy poszkodowanym odszkodowanie, zwracając się jednocześnie o jego zwrot do sprawcy 
wypadku kierującego Twoim pojazdem. Stanie się tak, jeżeli osoba kierująca Twoim pojazdem spowodowała wypadek, będąc pod wpływem 
alkoholu lub innych środków odurzających. Wystąpimy także o zwrot wypłaconego odszkodowania, jeśli osoba kierująca pojazdem nie posiadała 
ważnych uprawnień do jego prowadzenia lub zbiegła z miejsca wypadku.

Rozdział 3
Ubezpieczenie OC rolników
Art. 44. – Art. 58. 
(…)

Rozdział 4
Ubezpieczenie budynków rolniczych
Art. 59. – Art. 77. 
(…)

Rozdział 5
Dochodzenie roszczeń z tytułu zdarzeń powstałych za granicą

Art. 78.
 1. Mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poszkodowany lub uprawniony do odszkodowania w wyniku wypadku, 
  który miał miejsce za granicą, w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie trzecim, w związku z ruchem pojazdu zarejestrowanego w państwie 
  członkowskim Unii Europejskiej, może żądać informacji dotyczących:
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   1) zakładu ubezpieczeń posiadacza pojazdu mechanicznego, którym spowodowano szkodę;
   2) reprezentanta do spraw roszczeń ustanowionego przez zakład ubezpieczeń, o którym mowa w pkt 1;
   3) dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego, którym spowodowano szkodę;
   4) danych osobowych posiadacza lub właściciela pojazdu mechanicznego, którym spowodowano szkodę;
   5) podmiotów, które zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, są zwolnione w kraju rejestracji z obowiązku zawarcia umowy 
    ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz identyfikujących organ lub instytucję odpowiedzialną za wypłatę odszkodowań 
    za szkody spowodowane ruchem pojazdów mechanicznych będących w posiadaniu tych podmiotów.

 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, ustala i udostępnia Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, uzyskując je z ośrodków informacji państw 
   członkowskich Unii Europejskiej:
   1) na pisemny wniosek poszkodowanego lub uprawnionego – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 5;
   2) na pisemny wniosek poszkodowanego lub uprawnionego, po wykazaniu przez nich interesu prawnego w ich uzyskaniu – w zakresie, 
    o którym mowa w ust. 1 pkt 4.
 3. Udostępnianie informacji jest nieodpłatne i podlega ewidencjonowaniu.

Art. 79.
Poszkodowany lub uprawniony, o którym mowa w art. 78 ust. 1, może zgłosić żądanie odszkodowawcze reprezentantowi do spraw roszczeń.

Będąc poszkodowanym poza granicami Polski, możesz zażądać od Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ustalenia informacji 
dotyczących sprawcy szkody oraz zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca zawarł umowę ubezpieczenia OC.

Szkodę możesz zgłosić bezpośrednio reprezentantowi ustalonemu przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku.
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Art. 80. 
(…)

Art. 81.
Zadaniem reprezentanta do spraw roszczeń jest likwidacja szkód będących następstwem zdarzeń, o których mowa w art. 78 ust. 1, jeżeli szkoda powstała 
w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, którego posiadacz miał zawartą umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z reprezentowanym 
zakładem ubezpieczeń.

Art. 82.
 1. Reprezentant do spraw roszczeń jest obowiązany, w terminie 3 miesięcy od zgłoszenia żądania odszkodowawczego, do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone 
  żądanie odszkodowawcze wraz z uzasadnieniem.
 2. Jeżeli ustalenie odpowiedzialności reprezentowanego zakładu ubezpieczeń lub wysokości odszkodowania w terminie, o którym mowa w ust. 1, 
  jest niemożliwe, odpowiedź, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać informację o przyczynie niemożności dokonania takich ustaleń, w tym 
  o dokumentach, jakie są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne 
  do dalszego prowadzenia postępowania.

Art. 83.
 1. Poszkodowany lub uprawniony do odszkodowania, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może zgłosić żądanie 
  odszkodowawcze do organu odszkodowawczego, jeżeli zdarzenie, z którego wynikła szkoda zaistniało:
   1) za granicą, w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie trzecim i było spowodowane ruchem pojazdu mechanicznego zarejestrowanego 
    za granicą, w państwie członkowskim Unii Europejskiej, gdy:
    a) reprezentant do spraw roszczeń nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w art. 82 ust. 1 lub 2,
    b) zakład ubezpieczeń nie ustanowił reprezentanta do spraw roszczeń, chyba że poszkodowany lub uprawniony zgłosił swoje żądanie bezpośrednio 
     do zakładu ubezpieczeń i otrzymał odpowiedź określoną w art. 82 ust. 1 lub 2;
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   2) za granicą, w państwie członkowskim Unii Europejskiej i było spowodowane ruchem pojazdu mechanicznego zarejestrowanego za granicą, w państwie 
    członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie trzecim, jeżeli w terminie 60 dni od dnia zdarzenia nie został zidentyfikowany zakład ubezpieczeń osoby 
    odpowiedzialnej za szkodę;
   3) za granicą, w państwie członkowskim Unii Europejskiej i było spowodowane ruchem pojazdu mechanicznego, którego zidentyfikowanie okazało się   
    niemożliwe.
 2. Organ odszkodowawczy nie rozpatruje zgłoszonego żądania odszkodowawczego, jeżeli poszkodowany lub uprawniony wytoczył powództwo przeciwko 
  zakładowi ubezpieczeń osoby odpowiedzialnej za szkodę.
 3. Funkcję organu odszkodowawczego pełni Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Art. 83a. 
(…)

Art. 83b.
 1. Organ odszkodowawczy podejmuje czynności w celu ustalenia odpowiedzialności za spowodowanie szkody i wysokości odszkodowania w terminie 60 dni 
  od dnia otrzymania żądania odszkodowawczego.
 2. Organ odszkodowawczy odstępuje od czynności określonych w ust. 1, jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń 
  lub jego reprezentant do spraw roszczeń udzieli poszkodowanemu lub uprawnionemu odpowiedzi na zgłoszone żądanie odszkodowawcze.
 3. Organ odszkodowawczy udziela odpowiedzi na zgłoszone żądanie odszkodowawcze i wypłaca odszkodowanie lub jego bezsporną część nie wcześniej 
  niż po upływie 60 dni od dnia otrzymania żądania odszkodowawczego.

Art. 83c.
Odpowiedź organu odszkodowawczego na zgłoszone mu żądanie odszkodowawcze jest ostateczna. Poszkodowanemu lub uprawnionemu przysługuje prawo 
dochodzenia roszczeń w drodze postępowania cywilnego przeciwko zakładowi ubezpieczeń posiadacza pojazdu mechanicznego, którym spowodowano szkodę.
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Art. 83d.
 1. Jeżeli zdarzenie, z którego wynikła szkoda, zaistniało za granicą, w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie trzecim, a poszkodowanym 
  lub uprawnionym do odszkodowania jest osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż to, 
  w którym doszło do zdarzenia, zakład ubezpieczeń wykonujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność ubezpieczeniową w zakresie działu II 
  grupa 10, określonej w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, 
  z którym zawarto umowę ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego, którego ruchem wyrządzono szkodę, jest obowiązany do udzielenia 
  odpowiedzi z uzasadnieniem na zgłoszone żądanie odszkodowawcze.
 2. Zakład ubezpieczeń lub jego reprezentant do spraw roszczeń są obowiązani do udzielenia odpowiedzi z uzasadnieniem na żądanie odszkodowawcze 
  w terminie 3 miesięcy od dnia jego zgłoszenia.
 3. Żądanie odszkodowawcze zgłoszone reprezentantowi do spraw roszczeń zakładu ubezpieczeń, ustanowionemu w państwie miejsca zamieszkania 
  lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego, uważa się za zgłoszone zakładowi ubezpieczeń.
 4. Formę, w jakiej powinna być udzielona odpowiedź, o której mowa w ust. 1, określa prawo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym 
  poszkodowany lub uprawniony ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.
 5. (…)

Rozdział 6
Kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 
OC rolników i budynków rolniczych oraz opłaty za niespełnienie tego obowiązku

Art. 84.
 1. Spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1–3, podlega kontroli wykonywanej przez organy 
  do tego obowiązane lub uprawnione.
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 2. Do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:
   1) są obowiązane:
    a) Policja,
    b) organy celne,
    c) Straż Graniczna,
    d) organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów,
    e) Inspekcja Transportu Drogowego;
   2) są uprawnione:
    a) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
    b) inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego,
    c) Inspekcja Ochrony Środowiska.

 3. (…)
 4. (…)
 5. Organy obowiązane i uprawnione przeprowadzają kontrolę na zasadach i w trybie określonych w przepisach regulujących działalność tych organów.

Art. 85.
Spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego ustala się na podstawie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego

Wszystkie wymienione w tym ar tykule instytucje są uprawnione do skontrolowania faktu spełnienia przez Ciebie obowiązku zawarcia 
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i mogą od Ciebie zażądać okazania świadczących o tym dokumentów.
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zawarcie umowy tego ubezpieczenia, wystawionego ubezpieczającemu przez zakład ubezpieczeń, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 3.

Art. 86.
Osoba kontrolowana jest obowiązana okazać na żądanie organu obowiązanego lub uprawnionego do kontroli dokument potwierdzający zawarcie umowy 
ubezpieczenia obowiązkowego lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

Art. 87.
 1. Jeżeli osoba kontrolowana nie okaże dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, 
  lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, organ przeprowadzający kontrolę zawiadamia o tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 
  w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakończenia kontroli.

Potwierdzeniem spełnienia przez Ciebie obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC są wystawione przez nas dokumenty: 
Twój cer tyfikat ubezpieczenia OC lub cała polisa ubezpieczenia OC.

W razie wątpliwości ze strony organów kontroli pamiętaj, że możesz zawsze zadzwonić pod numer (22) 444 44 44 i poinformować nas 
o sytuacji, a my przejmiemy na siebie obowiązek wyjaśnienia wszystkich kwestii związanych z ubezpieczeniem.

W czasie kontroli, np. przez Policję, możesz przedstawić nasz cer tyfikat OC, który stanowi potwierdzenie posiadania przez Ciebie ważnej 
umowy ubezpieczenia OC. Przy posługiwaniu się tym cer tyfikatem nie musisz już okazywać żadnych innych dokumentów – np. pokwitowania 
za opłaconą składkę ubezpieczenia.



www.link4.pl

USTAWY I AKTY PRAWNE

46

 1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w odniesieniu do umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1, jeżeli organ przeprowadzający 
  kontrolę uzyskał informację z centralnej ewidencji pojazdów potwierdzającą zawarcie tej umowy.
 2. (…)

Art. 88.
 1. Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, 
   jest obowiązana wnieść opłatę.
 2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi:
   1) w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:
    a) samochody osobowe – równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
    b) samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
    c) pozostałe pojazdy – równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
   2) (…)
   3) (…)
 3. W przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 
  zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej 
  w każdym roku kalendarzowym i wynosi:
   1) 20 % opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni;
   2) 50 % opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni;
   3) 100 % opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni.
 3a. Wysokość opłat na dany rok, z uwzględnieniem ich gradacji, w zakresie, o którym mowa w ust. 3, podawana jest przez Ubezpieczeniowy Fundusz 
  Gwarancyjny do publicznej wiadomości do dnia 3 stycznia każdego roku.
 4. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, nie przedstawi dokumentów stanowiących podstawę do ustalenia wysokości opłaty zgodnie z ust. 3, 
  jest ona obowiązana wnieść opłatę w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1.
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 5. Kwoty wyliczane zgodnie z ust. 2 i 3 zaokrągla się do pełnych 10 zł.
 6. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ustala przynależność pojazdów do kategorii wymienionej w ust. 2 pkt 1, kierując się przepisami ustawy 
  – Prawo o ruchu drogowym.
 7. Opłata za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, jest wnoszona na rzecz 
  Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
 8. (…)

Art. 89.
 1. Jeżeli osoba kierująca pojazdem mechanicznym zarejestrowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie innym niż określone w art. 25 ust. 2, 
  przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przedstawi Zielonej Karty, organy dokonujące kontroli granicznej lub celnej nie dopuszczą tego 
  pojazdu do przekroczenia granicy, chyba że posiadacz pojazdu mechanicznego zawrze umowę ubezpieczenia granicznego.
 2. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, przy wyjeździe z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przedstawi dokumentu zawarcia umowy ubezpieczenia, 
  o którym mowa w ust. 1, ważnego do dnia wyjazdu włącznie, organy dokonujące kontroli granicznej lub celnej nie dopuszczą pojazdu mechanicznego 
  do przekroczenia granicy bez uiszczenia opłaty w wysokości określonej w art. 88 ust. 2 pkt 1.
 3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, w trakcie kontroli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przedstawi organowi obowiązanemu lub uprawnionemu 
  do kontroli dokumentu potwierdzającego zawarcie przed dokonaniem kontroli umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, warunkiem zwrotu dowodu 
  rejestracyjnego zatrzymanego zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym jest wniesienie opłaty w wysokości określonej w art. 88 ust. 2 pkt 1 
  oraz przedstawienie dokumentu zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.

Jeśli nie zawarłeś umowy ubezpieczenia OC, to w razie kontroli grożą Ci kary finansowe. Przede wszystkim jednak pamiętaj o tym, że jeśli 
spowodujesz wypadek, a nie będziesz miał ważnego ubezpieczenia OC, to będziesz musiał zwrócić odszkodowanie wypłacone poszkodowanym 
– mogą być to kwoty dużo wyższe niż kary za brak ważnego OC.
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 4. W przypadku określonym w ust. 2 opłatę, w wysokości określonej w art. 88 ust. 2 pkt 1, mogą pobrać również urzędy celne i przekazać ją na rzecz 
  Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w terminie 30 dni od dnia jej pobrania.
 5. (uchylony).

Art. 90.
 1. Po przeprowadzeniu kontroli przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 87, 
  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wzywa osoby obowiązane do zawarcia umowy ubezpieczenia do uiszczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
  wezwania, opłaty, o której mowa w art. 88 ust. 1, albo do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie w roku kontroli obowiązku zawarcia 
  umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, określonego w art. 10 ust. 1.
 2. (…)
 3. W przypadku przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, opłaty nie pobiera się.
 4. Opłata staje się wymagalna następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2, jeżeli zobowiązany nie udokumentował zawarcia umowy 
  ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, lub nie wniósł powództwa do sądu powszechnego, 
  zgodnie z art. 10 ust. 2.

Art. 91.
 1. Do egzekucji opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, stosuje się przepisy 
  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z tym że tytuł wykonawczy wystawia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
 2. Egzekucję, o której mowa w ust. 1, stosuje się, jeżeli:
   1) należność z tytułu opłaty wynika z wezwania do zapłaty, o którym mowa w art. 90 ust. 1, w stosunku do którego zobowiązany nie wystąpił 
    z powództwem do sądu powszechnego, zgodnie z art. 10 ust. 2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, albo
   2) sąd ustalił prawomocnym orzeczeniem istnienie obowiązku ubezpieczenia.
 3. Od postanowień wydanych przez Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w toku postępowania egzekucyjnego w administracji służy 
  odwołanie do Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
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Art. 92.
 1. Roszczenia z tytułu opłaty ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia dokonania kontroli, nie później jednak niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku 
  kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Bieg przedawnienia przerywa:
   1) każda czynność organu egzekucyjnego podjęta w celu wyegzekwowania opłaty;
   2) uznanie przez zobowiązanego niespełnienia obowiązku ubezpieczenia i dochodzonej w związku z tym opłaty;
   3) wszczęcie postępowania przed sądem powszechnym w sprawach określonych w art. 10 ust. 2;
   4) zawieszenie postępowania egzekucyjnego.
 3. Po przerwaniu biegu przedawnienia z przyczyny, o której mowa w ust. 2:
   1) pkt 1 i 2 – biegnie ono na nowo;
   2) pkt 3 – okres przedawnienia biegnie na nowo od dnia zakończenia postępowania sądowego;
   3) pkt 4 – okres przedawnienia biegnie od dnia podjęcia postępowania egzekucyjnego.

Art. 93.
Wniesienie opłaty nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

Art. 94.
  1. W uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją 
  życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie.
 2. Tryb postępowania przy rozpatrywaniu spraw, o których mowa w ust. 1, określa statut Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Pamiętaj, że musisz zawrzeć ubezpieczenie obowiązkowe nawet wtedy, gdy zapłaciłeś karę za jego brak. 
Kara w żadnym przypadku nie zastępuje polisy ubezpieczenia obowiązkowego.
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Art. 95. 
Przepisy rozdziału nie dotyczą:
   1) posiadaczy i kierujących pojazdami mechanicznymi zarejestrowanymi w państwach, o których mowa w art. 25 ust. 2;
   2) upoważnionych osób kierujących pojazdami mechanicznymi obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, misji specjalnych 
    i organizacji międzynarodowych oraz innych obcych przedstawicielstw korzystających z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych 
    na podstawie umów, ustaw lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych.

Rozdział 7
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Art. 96.
 1. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej „Funduszem”, jest instytucją wykonującą zadania określone w ustawie.
 2. Fundusz jest właściwy w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych w związku z kontrolą spełnienia obowiązku zawierania umów 
  obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2.
 3. (…)
 4. (…)
 5. (…)

Art. 97.
 1. Członkiem Funduszu jest zakład ubezpieczeń posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących 
  ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2. Zakład ubezpieczeń staje się członkiem Funduszu z chwilą zawarcia pierwszej umowy 
  ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2.
 2. Członkiem Funduszu jest również zagraniczny zakład ubezpieczeń, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami prawa polskiego, 
  i posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa 
  w art. 4 pkt 1 i 2.
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 3. (…)
 4. (…)
 5. (…)
 6. (…)
 7. (…)
 8. (…)

Art. 98.
 1. Do zadań Funduszu należy zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, w granicach określonych 
  na podstawie przepisów rozdziałów 2 i 3, za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

   1) na osobie, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego 
    lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości;

Zapisy tego ar tykułu nie dotyczą Ciebie jako ubezpieczonego w zakresie OC, będą jednak dla Ciebie ważne, jeśli zostaniesz poszkodowany 
w wypadku spowodowanym przez nieznanego lub nieubezpieczonego kierowcę.

Pamiętaj! Jeżeli zostałeś poszkodowany przez innego użytkownika dróg, który nie został zidentyfikowany, za szkody osobowe przysługuje Ci 
odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
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   2) w mieniu, w przypadku szkody, w której równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała 
    lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni, a szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza 
    pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości. Naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój 
    zdrowia powinny zostać stwierdzone orzeczeniem lekarza, posiadającego specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi 
    powyższych naruszeń czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia. W przypadku szkody w pojeździe mechanicznym świadczenie Funduszu podlega 
    zmniejszeniu o kwotę stanowiącą równowartość 300 euro, ustalaną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 
    obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania;

   3) na osobie, w mieniu, w mieniu i na osobie, gdy:
    a) posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem 
     OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
    b) posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, zarejestrowanego za granicą na terytorium państwa, 
     którego biuro narodowe jest sygnatariuszem Porozumienia Wielostronnego, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy 
     pojazdów mechanicznych, a pojazd mechaniczny był pozbawiony znaków rejestracyjnych, bądź znaki te nie były, w momencie zdarzenia, przydzielone 
     temu pojazdowi przez właściwe władze,
    c) (…)
 1a. Do zadań Funduszu należy także zaspokajanie roszczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody, 
  o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, w przypadku wyrządzenia szkody w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, jeżeli zgodnie z art. 2 pkt 7a lit. c 
   ustawy o działalności ubezpieczeniowej państwem członkowskim umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska.

Jeżeli sprawca nie został zidentyfikowany, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci Ci również odszkodowanie za szkody w mieniu, jednak 
tylko wtedy, gdy co najmniej jeden uczestnik wypadku doznał obrażeń ciała, które skutkowały koniecznością leczenia dłuższego niż 2 tygodnie. 
Ponadto Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pomniejszy wypłacane Ci odszkodowanie za szkody w pojeździe o równowar tość 300 euro.
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 2. W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń lub umorzenia postępowania 
  upadłościowego, jeżeli majątek dłużnika oczywiście nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego albo w przypadku 
  zarządzenia likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń, jeżeli roszczenia osób uprawnionych nie mogą być pokryte z aktywów stanowiących pokrycie 
  rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, do zadań Funduszu należy również zaspokajanie roszczeń osób uprawnionych z:
   1) umów ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1–3, za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
    w granicach określonych na podstawie przepisów rozdziałów 2–4;
   2) (…)
 3. (…)
 4. (…)
 5. (…)

Art. 99. - Art. 101. 
(…)

Art. 102. 

 1. Fundusz pełni funkcję ośrodka informacji.
 2. Do zadań Funduszu jako ośrodka informacji należy prowadzenie rejestru umów ubezpieczenia działu II grupy 3 i 10 załącznika do ustawy o działalności 
  ubezpieczeniowej z wyłączeniem odpowiedzialności przewoźnika, zawierającego:
   1) nazwę i adres zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę ubezpieczenia;

Ten ar tykuł szczegółowo wymienia zakres informacji, które Link4 – podobnie jak wszystkie pozostałe zakłady ubezpieczeń – ma obowiązek 
przekazywać do rejestru Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
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   2) identyfikator pośrednika, który zawarł umowę ubezpieczenia, według numeru wpisu do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, a w przypadku 
    zawarcia umowy bez udziału pośrednika – imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby, która zawarła umowę;
   3) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i numer REGON ubezpieczonego, a w przypadku posiadaczy pojazdów   
    będących nierezydentami – imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i numer dokumentu tożsamości lub nazwę i adres siedziby ubezpieczonego;
   4) cechy identyfikujące dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;
   5) (skreślony);
   6) datę zawarcia umowy;
   7) okres ubezpieczenia;
   8) datę rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem końcowego terminu odpowiedzialności, określonego w umowie;
   9) dane dotyczące pojazdu mechanicznego i jego posiadacza:
    a) numer rejestracyjny,
    b) numer VIN, a w przypadku jego braku – numer nadwozia (podwozia) pojazdu mechanicznego,
    c) marka, typ i model,
    d) rodzaj pojazdu mechanicznego,
    e) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i numer REGON posiadacza pojazdu mechanicznego, a w przypadku 
     posiadaczy pojazdów będących nierezydentami – imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i numer dokumentu tożsamości lub nazwę i adres 
     siedziby ubezpieczonego.
 3. Fundusz gromadzi dane zawierające informacje dotyczące uczestników zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej 
  umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmujące:
   1) markę i numer rejestracyjny pojazdów uczestniczących w zdarzeniu;
   2) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i numer REGON posiadacza pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu, 
    a w przypadku posiadaczy pojazdów będących nierezydentami – imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i numer dokumentu tożsamości lub nazwę 
    i adres siedziby posiadacza pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu;
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   3) imię i nazwisko oraz numer PESEL kierującego pojazdem uczestniczącym w zdarzeniu, a w przypadku kierujących będących nierezydentami 
    – imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nazwę i numer dokumentu tożsamości kierującego pojazdem uczestniczącym w zdarzeniu;
   4) datę i miejsce zdarzenia;
   5) rodzaj szkody, w tym:
    a) szkoda na osobie,
    b) szkoda całkowita w pojeździe,
    c) szkoda częściowa w pojeździe,
    d) szkoda w mieniu poza pojazdem;
   6) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i numer REGON osoby poszkodowanej lub uprawnionej, a w przypadku 
    osób będących nierezydentami – imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i numer dokumentu tożsamości lub nazwę i adres siedziby osoby 
    poszkodowanej lub uprawnionej do odszkodowania lub świadczenia;
   7) datę zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego;
   8) datę i wysokość wypłaty odszkodowania lub świadczenia albo datę odmowy wypłaty odszkodowania lub świadczenia.
 4. Fundusz gromadzi dane zawierające:
   1) informacje dotyczące zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, określonego w grupie 
    3 działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, obejmujące:
    a) datę i miejsce zdarzenia lub datę i miejsce kradzieży pojazdu,
    b) rodzaj szkody, w tym:
     – kradzież pojazdu,
     – szkoda całkowita w pojeździe,
     – szkoda częściowa w pojeździe,
    c) markę i numer rejestracyjny pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu (kradzieży),
    d) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i numer REGON posiadacza pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu 
     (kradzieży),
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    e) imię i nazwisko oraz numer PESEL kierującego pojazdem uczestniczącym w zdarzeniu,
    f)  imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i numer REGON osoby poszkodowanej, a w przypadku osób będących 
    nierezydentami – imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i numer dokumentu tożsamości lub nazwę i adres siedziby osoby poszkodowanej;
   2) datę zgłoszenia do zakładu ubezpieczeń zdarzenia (kradzieży);
   3) datę i wysokość wypłaty odszkodowania lub datę odmowy wypłaty odszkodowania.
 5. Dane, o których mowa w ust. 2–4, przekazywane są do Funduszu przez zakłady ubezpieczeń drogą elektroniczną i przechowywane są przez Fundusz 
   przez okres 21 lat.
 6. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 9 lit. b–e, nie dotyczą pojazdów zarejestrowanych w trybie art. 73 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
 7. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych, o których mowa w art. 102 ust. 2–4 oraz w art. 103, w celu kontroli spełnienia obowiązku zawarcia 
  umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz w celu identyfikacji i weryfikacji zjawisk związanych z przestępczością ubezpieczeniową albo dla innych celów, 
  po modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.
 8. Przepisy ust. 3–5 stosuje się odpowiednio do zdarzeń powodujących odpowiedzialność Funduszu lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Art. 103. 
(…)

Art. 104.
 1. Fundusz udostępnia zgromadzone dane, o których mowa w art. 102 ust. 2–4 oraz w art. 103:
   1) poszkodowanemu, uprawnionemu lub innemu podmiotowi, w zakresie dotyczącym ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 
    z wyłączeniem imienia i nazwiska oraz adresu posiadacza pojazdu sprawcy lub kierującego tym pojazdem; jeżeli poszkodowany, uprawniony lub inny 
    podmiot żąda udostępnienia danych dotyczących imienia i nazwiska oraz adresu posiadacza pojazdu sprawcy lub kierującego tym pojazdem, 
    w związku z zaistniałą szkodą, powinien wykazać interes prawny w uzyskaniu tych danych;
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   1a) posiadaczowi pojazdu mechanicznego, który zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, w zakresie danych dotyczących 
    zgłoszenia roszczeń i wypłaty odszkodowań z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej przez tego posiadacza, 
    w związku ze zdarzeniami skutkującymi odpowiedzialnością tego posiadacza albo ich braku, za okres 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym posiadacz 
    pojazdu mechanicznego wystąpił o udostępnienie danych;
   2) Rzecznikowi Praw Obywatelskich;
   3) organowi nadzoru;
   4) zakładom ubezpieczeń;
   5) Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w zakresie dotyczącym ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów;
   6) Rzecznikowi Ubezpieczonych;
   7) Polskiej Izbie Ubezpieczeń;
   8) organowi prowadzącemu centralną ewidencję pojazdów drogą teletransmisji danych, w zakresie dotyczącym ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów;
   9) sądowi lub prokuraturze, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu;
   10) Policji, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu lub na potrzeby wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych na zasadach i w trybie 
    określonym w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.);
   11) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu;
   12) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu.

 1a. Podmiotom wskazanym w ust. 1 pkt 2, 3 i 5–8 Fundusz udostępnia zgromadzone dane, o których mowa w art. 102 ust. 2–4 oraz w art. 103, o ile jest to 
  niezbędne do realizacji ich zadań ustawowych.

Dostęp do informacji zgromadzonych w rejestrze Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego mają nie tylko osoby ubezpieczone 
w zakresie OC czy poszkodowane w wypadkach, ale również uprawnione instytucje i organizacje, np. Policja czy Rzecznik Ubezpieczonych.
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 1b. Zakładom ubezpieczeń Fundusz udostępnia zgromadzone dane, o których mowa w art. 102 ust. 2–4 oraz w art. 103, o ile jest to niezbędne:
   1) do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacji danych podanych przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub osobę, na rzecz której ma być zawarta 
    umowa ubezpieczenia, w tym do stosowania taryfy w zależności od długości okresu bezszkodowego;
   2) do ustalenia prawa ubezpieczonego i uprawnionego do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia, jeżeli ten sam 
    przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń;
   3) w celu wykonania umowy ubezpieczenia;
   4) dla innych celów, po modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.
 1c. Fundusz udostępnia zgromadzone dane dotyczące zdarzeń powodujących odpowiedzialność Funduszu lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:
   1) poszkodowanemu, uprawnionemu lub innemu podmiotowi, w zakresie dotyczącym ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 
    z wyłączeniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania posiadacza pojazdu sprawcy lub kierującego tym pojazdem; jeżeli poszkodowany, uprawniony 
    lub inny podmiot żąda udostępnienia danych dotyczących imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania posiadacza pojazdu sprawcy lub kierującego 
    tym pojazdem, w związku z zaistniałą szkodą, powinien wykazać interes prawny w uzyskaniu tych danych;
   2) zakładom ubezpieczeń, o ile jest to niezbędne do celów określonych w ust. 1b.
 2. W przypadku odmowy udostępnienia danych, o których mowa w art. 102 ust. 2 i 3 oraz w art. 103, podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z uwagi 
   na uznanie braku interesu prawnego w uzyskaniu tych danych, przysługuje odwołanie do Rady Funduszu.
 3. (…)
 4. Z danych zgromadzonych w rejestrze korzysta organ prowadzący centralną ewidencję pojazdów, w zakresie dotyczącym ubezpieczenia określonego 
  w grupie 10 działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
 5. (…)
 6. (…)
 7. Udostępnianie danych jest bezpłatne i podlega ewidencjonowaniu.
 7a. Podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, dane udostępnia się w formie pisemnej, w terminie 15 dni od dnia otrzymania przez Fundusz wystąpienia 
  o udostępnienie danych.
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 8. Do udostępniania danych przez Fundusz stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Fundusz udostępnia przez swoją stronę internetową informację o zawarciu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przez 
  posiadacza danego pojazdu oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym ta umowa została zawarta, bez ujawniania danych osobowych posiadacza pojazdu.

Art. 105. 
(…)

Art. 106.
 1. Jeżeli poszkodowany, w przypadku szkody w mieniu, może zaspokoić roszczenie na podstawie umowy ubezpieczenia dobrowolnego, Fundusz wyrównuje 
  szkodę w części, w której nie może być zaspokojona, wraz z uwzględnieniem utraconych zniżek składki oraz prawa do zniżek składki.
 2. (…)
 3. Fundusz nie spełnia świadczenia za szkody w mieniu i na osobie w przypadku zaspokojenia roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej w przypadkach, 
  o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a, lub przez kierującego pojazdem mechanicznym, którego ruchem szkoda została wyrządzona.
 4. Fundusz nie spełnia świadczenia z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1, za szkody spowodowane ruchem pojazdów  
  mechanicznych zarejestrowanych za granicą. Nie dotyczy to poszkodowanych obywateli polskich.
 5. Fundusz nie spełnia świadczenia za szkody w mieniu i na osobie powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, o których mowa w art. 23 ust. 2, 
  niewprowadzonych do ruchu.
 6. Fundusz nie spełnia świadczenia z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, za szkody w mieniu i na osobie wyrządzone:
   1) posiadaczowi pojazdu mechanicznego przez kierującego tym pojazdem;
   2) (…)

Zapis tego ar tykułu nie dotyczy Ciebie jako ubezpieczonego w zakresie OC, ale osób poszkodowanych w wypadkach, których sprawcy 
nie mieli tego ubezpieczenia. Nie we wszystkich przypadkach Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest zobowiązany do zaspokojenia 
roszczeń poszkodowanych – ten ar tykuł wymienia takie przypadki.



www.link4.pl

USTAWY I AKTY PRAWNE

60

Art. 107. 
(…)

Art. 108.
 1. Uprawniony do odszkodowania zgłasza swoje roszczenia do Funduszu przez którykolwiek zakład ubezpieczeń wykonujący działalność ubezpieczeniową 
  w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2. Zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia 
  szkody.
 2. Zakład ubezpieczeń, po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia, przeprowadza postępowanie w zakresie ustalenia zasadności i wysokości dochodzonych roszczeń 
   i niezwłocznie przesyła zebraną dokumentację do Funduszu, powiadamiając o tym osobę zgłaszającą roszczenie.

Art. 109.
 1. Fundusz jest obowiązany zaspokoić roszczenie, o którym mowa w art. 98 ust. 1 i 1a, w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania akt szkody od zakładu 
  ubezpieczeń lub syndyka upadłości.
 2 W przypadku gdy wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu albo wysokości świadczenia w terminie, o którym mowa 
  w ust. 1, było niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności, z tym że bezsporna część 
  świadczenia powinna być spełniona przez Fundusz w terminie określonym w ust. 1. Przepisy art. 16 i 17 stosuje się odpowiednio.
 3. Odpowiedzialność za zwłokę w spełnieniu świadczenia ponoszą odpowiednio Fundusz i zakład ubezpieczeń, każdy w swoim zakresie.

Jeśli nie znasz sprawcy swojej szkody lub też jeśli sprawca nie miał ważnego ubezpieczenia, możesz zwrócić się do Link4. Pomożemy Ci, 
ustalając okoliczności zdarzenia, gromadząc odpowiednie dokumenty i na koniec kierując Twoje roszczenia do Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego. Udzielenia takiej pomocy nie może odmówić Ci żaden zakład ubezpieczeń.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny obowiązują podobne rygory, dotyczące wypłaty odszkodowań, jak zakłady ubezpieczeń. 
Odszkodowania powinny być wypłacone w ciągu 30 dni, a jeśli wyjaśnienie wszystkich okoliczności – w tym wysokości szkody – nie będzie 
w tym czasie możliwe, wypłata powinna nastąpić w ciągu 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności.
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Art. 109a.
 1. Roszczenia poszkodowanego do Funduszu, o których mowa w art. 98 ust. 1 i 1a, przedawniają się z upływem terminu przewidzianego dla tych roszczeń 
  w przepisach Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym.
 2. Bieg przedawnienia roszczenia, o którym mowa w ust. 1, przerywa się także przez zgłoszenie Funduszowi tego roszczenia. Bieg przedawnienia rozpoczyna się 
  na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie otrzymał na piśmie oświadczenie Funduszu o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.

Art. 110.
 1. Z chwilą wypłaty przez Fundusz odszkodowania, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a, sprawca szkody i osoba, która nie dopełniła 
  obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, są obowiązani do zwrotu Funduszowi spełnionego 
  świadczenia i poniesionych kosztów.

 2. W uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją 
  życiową, Fundusz może odstąpić od dochodzenia zwrotu części lub całości świadczenia albo udzielić ulgi w jego spłacie.
 3. Tryb postępowania przy rozpatrywaniu spraw, o których mowa w ust. 2, określa statut Funduszu.
 4. Roszczenia Funduszu wynikające z ust. 1 ulegają przedawnieniu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, nie wcześniej jednak niż z upływem 3 lat 
  od dnia spełnienia przez Fundusz świadczenia.

Art. 111. – Art. 119a. 
(…)

Pamiętaj, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma prawo żądać – od sprawców wypadków nieposiadających ważnego ubezpieczenia 
OC – zwrotu odszkodowań wypłaconych przez Fundusz na rzecz poszkodowanych.
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Rozdział 8
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Art. 120. 
(…)

Art. 121.
 1. Członkami Biura są zakłady ubezpieczeń wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność ubezpieczeniową w grupie obejmującej 
  ubezpieczenie obowiązkowe, o którym mowa w art. 4 pkt 1.
 2. Zakłady ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1, stają się członkami Biura z dniem uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej 
  wydanego przez organ nadzoru, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Zakłady ubezpieczeń z państw członkowskich Unii Europejskiej, wykonujące działalność ubezpieczeniową za zezwoleniem właściwego organu państwa, 
  w którym mają siedzibę, stają się członkami Biura z dniem złożenia deklaracji członkowskiej.
 4. Przynależność do Biura jest obowiązkowa. 

Art. 122.
 1. Przedmiotem działalności Biura jest:
   1) wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych ważnych w innych państwach;
   2) zawieranie z zagranicznymi biurami narodowymi umów o wzajemnym uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych oraz o zaspokajaniu roszczeń 
    wynikających z międzynarodowego ruchu pojazdów mechanicznych;
   3) organizowanie likwidacji szkód lub bezpośrednia likwidacja szkód spowodowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez posiadaczy pojazdów 
    mechanicznych zarejestrowanych za granicą posiadających ważne dokumenty ubezpieczeniowe wystawione przez zagraniczne biura narodowe;

Jeżeli na terenie Polski poniesiesz szkodę, którą spowoduje pojazd zarejestrowany za granicą, zawiadom Policję, zbierz dowody dokumentujące 
fakt powstania szkody i jej wysokość, a następnie zwróć się do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych o wypłatę odszkodowania.
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   4) organizowanie likwidacji szkód lub bezpośrednia likwidacja szkód spowodowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez posiadaczy pojazdów 
    mechanicznych zarejestrowanych w państwach, o których mowa w art. 25 ust. 2;
   5) określanie zasad i trybu dystrybucji dokumentów ubezpieczeń granicznych, a w szczególności ustalanie wzorów tych dokumentów 
    oraz ich ewidencjonowanie;
   6) pełnienie funkcji, o której mowa w art. 83 ust. 3;
   7) ustalanie i udostępnianie podmiotom określonym w art. 134 danych, o których mowa w art. 133;
   8) ustalanie i przekazywanie zakładom ubezpieczeń danych, o których mowa w art. 136.
 2. Biuro może powierzać zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, wyłącznie członkom Biura.

Art. 123. 
Biuro odpowiada za szkody będące następstwem wypadków, które miały miejsce na terytorium:
   1) Rzeczypospolitej Polskiej i powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, zarejestrowanych w państwach, których biura narodowe 
    są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego;
   2) Rzeczypospolitej Polskiej i powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, zarejestrowanych w państwach, których biura narodowe podpisały 
    z Biurem umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych i zaspokajaniu roszczeń, pod warunkiem istnienia ważnej Zielonej Karty 
    wystawionej przez zagraniczne biuro narodowe;
   3) państw, których biura narodowe podpisały z Biurem umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych i likwidacji szkód, 
    jeżeli poszkodowanym jest osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a sprawca posiadał Zieloną Kartę 
    wystawioną przez członka Biura, którego upadłość ogłoszono lub który uległ likwidacji;
   4) państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, jeżeli poszkodowanym jest osoba mająca miejsce zamieszkania 
    lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a sprawca zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z członkiem 
    Biura, którego upadłość ogłoszono lub który uległ likwidacji.
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Art. 124. 
Biuro, wobec zagranicznych biur narodowych oraz wobec organów odszkodowawczych z państw członkowskich Unii Europejskiej, odpowiada za wykonanie 
zobowiązań wynikających z wypadków, które miały miejsce na terytorium:
   1) państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego i powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych 
    zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem pojazdów mechanicznych, o których mowa w art. 24;
   2) państw, których biura narodowe podpisały z Biurem umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych i likwidacji szkód, i powstałych 
    w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, pod warunkiem istnienia ważnej Zielonej Karty wystawionej przez Biuro;
   3) państw Unii Europejskiej i powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, jeżeli zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7a lit. c ustawy o działalności 
    ubezpieczeniowej państwem członkowskim umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska, a posiadacz pojazdu nie był ubezpieczony w zakresie 
    obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Art. 125.
 1. Biuro, z uwzględnieniem art. 14 ust. 1–3, jest obowiązane wypłacić odszkodowanie:
   1) w przypadku, o którym mowa w art. 123 pkt 1, w terminie 30 dni od dnia ustalenia państwa, w którym pojazd sprawcy jest zarejestrowany;
   2) w przypadku, o którym mowa w art. 123 pkt 2, w terminie 30 dni od dnia ustalenia ważności Zielonej Karty sprawcy szkody, wystawionej 
    przez zagraniczne biuro narodowe.
 2. Jeżeli w terminie 90 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie, Biuro nie ustali państwa, w którym pojazd sprawcy szkody jest zarejestrowany, 
  lub ważności Zielonej Karty sprawcy szkody, właściwym do wypłaty odszkodowania, na zasadach określonych przepisami rozdziału 7, jest Fundusz, z tym że 
   nie wyklucza to roszczenia Funduszu do Biura o zwrot wypłaconego odszkodowania i poniesionych kosztów z chwilą późniejszego ustalenia państwa 
  lub ważności Zielonej Karty sprawcy szkody.

Art. 126. 
(…)
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Art. 127.
Likwidacja szkód w przypadkach, o których mowa w art. 123, następuje na zasadach określonych w art. 14 ust. 1–3 oraz przepisach rozdziału 2, chyba że umowa 
międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska stanowi inaczej.

Art. 128.
 1. Likwidacja szkód w przypadkach, o których mowa w art. 124, następuje zgodnie z przepisami prawa właściwego dla miejsca zdarzenia, 
  z uwzględnieniem ust. 2.
 2. Za szkody, o których mowa w art. 124, Biuro odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej zgodnie z przepisami prawa właściwego dla miejsca 
  zdarzenia, a jeżeli suma gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia OC sprawcy szkody jest wyższa, do wysokości tej sumy.

Art. 129. – Art. 131. 
(…)

Art. 132.
Sprawca szkody i posiadacz pojazdu, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ponoszą solidarną 
odpowiedzialność z tytułu wypłaconego odszkodowania i kosztów poniesionych przez Biuro na wykonanie zobowiązań, o których mowa w art. 124.

Art. 133.
 1. W przypadku szkód będących następstwem wypadków, które miały miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, na terytorium państwa 
  członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa trzeciego, powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Rzeczypospolitej 
  Polskiej, Biuro, na wniosek osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą, na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a także 
  na wniosek ośrodka informacji z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ustala i udostępnia dane:
   1) zakładu ubezpieczeń posiadacza pojazdu mechanicznego, którym spowodowano szkodę;
   2) identyfikujące dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia posiadacza pojazdu mechanicznego, którym spowodowano szkodę;
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   3) reprezentanta do spraw roszczeń ustanowionego przez zakład ubezpieczeń, o którym mowa w pkt 1, w państwie członkowskim Unii Europejskiej, 
    w którym poszkodowany lub uprawniony ma miejsce zamieszkania lub siedzibę;
   4) osobowe posiadacza lub właściciela pojazdu mechanicznego, którym spowodowano szkodę;
   5) identyfikujące podmioty, które na mocy ustawy lub umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską, są zwolnione z obowiązku 
    zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz identyfikujące organ lub instytucję odpowiedzialną za wypłatę 
    odszkodowań za szkody spowodowane ruchem pojazdów mechanicznych będących w posiadaniu tych podmiotów.
 2. Udostępnianie danych jest nieodpłatne i podlega ewidencjonowaniu.

Art. 134.
 1. Biuro ustala i udostępnia dane:
   1) o których mowa w art. 133 ust. 1 pkt 1–3 i 5 – na pisemny wniosek poszkodowanego lub uprawnionego;
   2) o których mowa w art. 133 ust. 1 pkt 4 – na pisemny wniosek:
    a) poszkodowanego lub uprawnionego, po wykazaniu przez nich interesu prawnego w uzyskaniu tych danych,
    b) ośrodka informacji z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, po wykazaniu interesu prawnego poszkodowanego lub uprawnionego 
     w uzyskaniu tych danych.
 2. Dane, o których mowa w art. 133 ust. 1 pkt 1–3, na wniosek ośrodka informacji z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
  udostępniane są drogą elektroniczną.

Art. 135. – Art. 140. 
(…)
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Rozdział 9
Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 141. – Art. 158. 
(…)

Rozdział 10
Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 159. – Art. 163.
(…)


