
osobowe
np. utrata zdrowia lub życia

jazdą, zatrzymaniem
lub postojem pojazdu

bezpośrednim załadowywaniem
lub rozładowywaniem pojazdu

Odpowiedzialność Cywilną
posiadaczy pojazdów mechanicznych. Do wysokości sum gwarancyjnych pokrywamy 

szkody wyrządzone osobom trzecim przez kierowcę ubezpieczonego pojazdu:

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY 
POJAZDÓW MECHANICZNYCH.

KOGO I CO UBEZPIECZAMY? OC

JAKIE SZKODY UBEZPIECZAMY? OC

DLA KOGO? OC

wsiadaniem do pojazdu 
lub wysiadaniem z niego

1 000 000 €
w przypadku szkód w mieniu

majątkowe
np. uszkodzenie innego pojazdu

5 000 000 €
w przypadku szkód osobowych

zarejestrowanego
w Rzeczpospolitej Polskiej

użytkowanego
na drogach Rzeczpospolitej Polskiej

Wysokość sum gwarancyjnych dla jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem,
bez względu na liczbę poszkodowanych

PL LIN K444

Związane z:

Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla każdego pojazdu:

PL LIN K444
PL PZU2211

PL LIN K444
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JAKI JEST ZAKRES TERYTORIALNY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ? OC

KIEDY NALEŻY ZAWRZEĆ UMOWĘ OC? OC

Standardowo 12 miesięcy.

Na okres krótszy
niż 12 miesięcy

można zawrzeć umowę dla pojazdów:

JAK DŁUGO TRWA OCHRONA UBEZPIECZENIOWA? OC

AUTOMATYCZNE ODNOWIENIE UBEZPIECZENIA OC

Terytoria państw,
których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego:
kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Andora, Serbia i Szwajcaria

Rzeczpospolita Polska

przed wprowadzeniem
pojazdu do ruchu

w dniu zakupu pojazdu,
który nie ma umowy OC,
a powinien ją mieć

w dniu rejestracji
pojazdu

w dniu rozwiązania 
dotychczasowej umowy OC

zarejestrowanych na stałe, jeżeli umowa zawierana jest przez firmę sprzedającą, 
kupującą lub pośredniczącą w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, np. przez komis (nie krócej niż na 30 dni)

Jeżeli standardowa 12-miesięczna umowa najpóźniej na jeden dzień 
przed końcem okresu ubezpieczenia nie zostanie wypowiedziana,
automatycznie jest odnawiana na kolejne 12 miesięcy

zarejestrowanych czasowo
(nie krócej niż 30 dni)

zarejestrowanych
za granicą

wolnobieżnych
(nie krócej niż 3 miesiące)

historycznych
(nie krócej niż 30 dni)
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Pouczenie o skutkach wypowiedzenia
(klient sam musi zadbać o ubezpieczenie na kolejny okres)

lub o braku wypowiedzenia (zawarcie umowy na kolejne 12 miesięcy)

Wysokość składki z informacją, iż może ona 
ulec zmianie jeżeli dane, na podstawie której 
została wyliczona są już nieaktualne

Pouczenie o prawie
do wypowiedzenia umowy

SKĄD WIEM, ŻE ZBLIŻA SIĘ KONIEC UMOWY? OC

W JAKICH SYTUACJACH UMOWA MOŻE NIE ZOSTAĆ ODNOWIONA AUTOMATYCZNIE? OC

KIEDY MOŻNA WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ ZAWARTĄ AUTOMATYCZNIE NA KOLEJNY ROK? OC

Jeżeli została zawarta umowa z innym ubezpieczycielem

Najpóźniej na 14 dni przed końcem
Towarzystwo Ubezpieczeniowe musi przekazać ubezpieczonemu informacje o ubezpieczeniu na kolejny okres:

Nabywca może:

upadłość
lub likwidacja ubezpieczyciela

brak zapłaty
całości składki za kończący się okres

CO ZROBIĆ W RAZIE SPRZEDAŻY POJAZDU OBJĘTEGO UMOWĄ OC? OC

Przekazać nabywcy potwierdzenie
zawarcia umowy OC

Powiadomić ubezpieczyciela
o sprzedaży i danych nabywcy
(w terminie 14 dni)

CO SIĘ DZIEJE Z UMOWĄ PO SPRZEDAŻY POJAZDU OBJĘTEGO OC? OC

w dowolnym momencie
wypowiedzieć umowę i zawrzeć nową

korzystać z umowy
do końca jej trwania

OC

OC

OC

OC OC

OC
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KIEDY UMOWA OC ULEGA ROZWIĄZANIU? OC

JAKI JEST TERMIN WYPŁATY ODSZKODOWANIA? OC

ZA CO NIE WYPŁACAMY ODSZKODOWAŃ? OC

Przy odstąpieniu od umowy na podstawie przepisów ustawy konsumenckiej
(przy zawarciu umowy na odległość takie prawo przysługuje w okresie 30 dni od zawarcia umowy)

Przy odstąpieniu od umowy
(gdy została zawarta przed rejestracją pojazdu, 

a pojazd w ciągu 30 dni nie został zarejestrowany)

Z upływem okresu,
na który została zawarta

Gdy została
wypowiedziana

Przy zarejestrowaniu pojazdu 
za granicą

Przy wyrejestrowaniu
pojazdu

Przy trwałej, zupełnej i udokumentowanej
utracie pojazdu (np. kradzieży)

OC

GRUDZIEŃ
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30 dni
od poinformowania 
ubezpieczyciela o szkodzie

Gdy niemożliwe jest wypłacenie odszkodowania w 30 dni,
wypłata następuje w ciągu 14 dni od chwili wyjaśnienia

okoliczności uniemożliwiających wypłatę,
nie później jednak niż 90 dni od poinformowania o szkodzie

30

Za szkody w gotówce, biżuterii,
papierach wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentach

oraz zbiorach kolekcjonerskich

Za szkody polegające
na zanieczyszczeniu

lub skażeniu środowiska

Za szkody w mieniu właściciela 
pojazdu spowodowane przez kierowcę

Za szkody w bagażu, ładunkach oraz
przesyłkach przewożonych za opłatą

PL LIN K444



KIEDY I JAK SZYBKO UBEZPIECZONY OTRZYMUJE ZWROT SKŁADKI? OC

KIEDY UBEZPIECZYCIEL PO WYPŁACENIU ODSZKODOWANIA POSZKODOWANEMU
MOŻE WYSTĄPIĆ O ZWROT TEJ KWOTY OD SPRAWCY ZDARZENIA?

OC

Zawsze, gdy umowa ubezpieczenia
zostanie rozwiązana przed końcem

okresu ubezpieczenia

Zwrot jest proporcjonalny 
do niewykorzystanego okresu 
ubezpieczenia i odbywa się w ciągu 14 dni

Gdy wszedł w posiadanie pojazdu
w sposób przestępczy

Gdy sprawca zbiegł 
z miejsca zdarzenia

Gdy sprawca wyrządził szkodę
umyślnie, pod wpływem alkoholu,

środków odurzających,
psychotropowych lub zastępczych

(w rozumieniu przepisów ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii)

Gdy nie posiadał uprawnień 
do kierowania pojazdem 
(z wyjątkiem przypadków, w których 
chodziło o ratowanie ludzkiego życia 
lub mienia, albo o pościg za przestępcą 
uciekającym z miejsca przestępstwa)

LINK4 podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 
Niniejszy dokument zawiera tylko podstawowe informacje o ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy 
Pojazdów Mechanicznych i nie jest elementem Umowy Ubezpieczenia. Dokument jest prezentowany w celach 
informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą do podejmowania decyzji o zawarciu Umowy Ubezpieczenia. 
Szczegółowe warunki ubezpieczenia OC dostępne są na stronie www.link4.pl
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