
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne dotyczące produktu ubezpieczeniowego podane są w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia Ochrony Prawnej Pojazdu i Umów zatwierdzonych uchwałą Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group  
nr 16/07/2018 z dnia 11.07.2018 r. (zwane dalej OWU) oraz dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie dobrowolne majątkowe, dział II, grupa ustawowa 17 zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej  
i reasekuracyjnej.

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej Pojazdu i Umów     
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Produkt: Ubezpieczenie Ochrony Prawnej Pojazdu i Umów    

Kraj rejestracji: Polska Data wydania zezwolenia: 12.02.1990 r.

 
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 Przedmiotem ubezpieczenia jest pokrycie kosztów 
niezbędnych do dochodzenia roszczeń i ochrony prawnej 
interesów Ubezpieczonego związanych z zaistnieniem 
określonych w OWU zdarzeń szkodowych w postępowaniu 
sądowym i pozasądowym na zasadach określonych w OWU.

Ubezpieczenie obejmuje pokrycie określonych w OWU kosztów:
 dochodzenia przez Ubezpieczonego roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych 
związanych z posiadaniem, użytkowaniem pojazdu lub jazdą 
w charakterze pasażera, jeżeli Ubezpieczony doznał szkody 
rzeczowej lub osobowej

 obrony Ubezpieczonego w postępowaniu karnym  
lub w sprawach o wykroczenia, jeżeli wykroczenie  
lub nieumyślne przestępstwo związane jest z posiadaniem 
lub użytkowaniem pojazdu i polega na naruszeniu przepisów 
o ruchu drogowym

 postępowania w sprawie zatrzymania Ubezpieczonemu 
prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego

 ochrony interesów Ubezpieczonego w sprawach związanych 
z umowami dotyczącymi ubezpieczonego pojazdu

Zdarzeniami szkodowymi w rozumieniu OWU są:
 wyrządzenie Ubezpieczonemu szkody z czynu 
niedozwolonego skutkującej powstaniem roszczenia 
odszkodowawczego

 naruszenie albo podejrzenie naruszenia przepisów prawa 
powodujące wszczęcie przeciwko Ubezpieczonemu 
postępowania karnego lub postępowania w sprawach  
o wykroczenia

 w pozostałych przypadkach – naruszenie albo domniemanie 
naruszenia prawa, obowiązków umownych lub przepisów 
prawa przez Ubezpieczonego, jego przeciwnika lub osobę 
trzecią; w przypadku kilku naruszeń miarodajne jest pierwsze 
z nich

Górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno 
i wszystkie zdarzenia szkodowe w odniesieniu do jednego 
Ubezpieczonego stanowi suma ubezpieczenia w wysokości 
35.000,00 PLN.  

 
    

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie może być związane z pojazdami:
 wykorzystywanymi do wyścigów, rajdów, jazd konkursowych  

i związanych z nimi treningów 
 wykorzystywanymi do przewozu przesyłek kurierskich  

i ekspresowych
 wykorzystywanymi do wykonywania usług holowniczych,
 wykorzystywanymi jako taxi, do nauki jazdy, używanymi jako 

rekwizyty
 używanymi do jazd próbnych i testujących

 Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 
 szkody wyrządzone umyślnie
 szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa, chyba 

że umowa stanowi inaczej lub zapłata odszkodowania 
odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności

 zdarzenia, w których rzeczywiste lub domniemane naruszenie 
interesów Ubezpieczonego miało miejsce w ciągu pierwszego 
miesiąca od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej (karencja)

 spory pomiędzy osobami ubezpieczonymi na podstawie tej 
samej umowy ubezpieczenia, za wyjątkiem obrony interesów 
prawnych Ubezpieczającego będącego jednym  
z ubezpieczonych w sporze przeciwko innym ubezpieczonym

 koszty procesu w sprawach wytoczonych przeciwko 
Ubezpieczonemu dotyczących umów, za wyjątkiem kosztów 
zastępstwa procesowego

 roszczenia z tytułu szkód powstałych w przesyłkach 
przewożonych w celach zarobkowych

 postępowania w związku z zarzutem naruszenia zakazu 
postoju, zakazu zatrzymywania się lub postępowania  
w związku z parkowaniem pojazdu w sposób niezgodny  
z przepisami

 spory wynikające z umów zawartych przez Ubezpieczonego 
prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie 
sprzedaży pojazdów, wypożyczania pojazdów, naprawy 
pojazdów lub prowadzenia parkingów

 szkody będące następstwem:
• kierowania pojazdem przez Ubezpieczonego w stanie 

nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu, narkotyków, innych środków 
odurzających lub leków o podobnym działaniu

• bez wymaganych uprawnień do prowadzenia pojazdu
 szkody powstałe w związku z kierowaniem pojazdem 

niezarejestrowanym
 szkody będące następstwem kierowania pojazdem, który nie 

został poddany badaniom technicznym ze skutkiem pozytywnym



 Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 ubezpieczenie obejmuje koszty pomocy prawnej powstałe w wyniku zdarzeń zaistniałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
oraz państw należących do systemu Zielonej Karty  

 
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Obowiązki na początku umowy ubezpieczenia:

• podanie do wiadomości Towarzystwa wszystkich znanych sobie okoliczności dotyczących przedmiotu ubezpieczenia,  
o które Towarzystwo zapytywało w formularzu lub innych pismach przed zawarciem umowy

Obowiązki w czasie trwania umowy ubezpieczenia:

• informowanie Towarzystwa o zmianie ww. okoliczności
• poinformowanie o przeniesieniu prawa własności do przedmiotu ubezpieczenia
• w przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem:
–  użyć dostępnych środków w celu zmniejszenia rozmiarów szkody
–  niezwłocznie powiadomić Towarzystwo o powstaniu wypadku komunikacyjnego
–  przekazać wszelkie posiadane dokumenty dotyczące zdarzenia
Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:

• uzgadnianie z Towarzystwem wszelkich czynności, które wywołują lub mogą wywołać powstanie kosztów określonych w OWU
• współpraca z Towarzystwem w zakresie niezbędnym do ustalenia istnienia i zakresu odpowiedzialności Towarzystwa
• wspieranie Towarzystwa w dążeniu do odzyskania wszelkich kosztów objętych ubezpieczeniem oraz dostarczyć mu wszelkich 

informacji i dokumentów, które są niezbędne do dochodzenia jego praw

 
Jak i kiedy należy opłacać składki?

Sposób opłacania składki wskazany jest w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia. 
Składka jest płatna jednorazowo albo w ratach, stosownie do postanowień umowy ubezpieczenia.
Terminy płatności składki albo rat składki oraz ich wysokość określa się w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

 
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

Daty początku i końca ochrony ubezpieczeniowej określone są w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z chwilą:

• zakończenia okresu ubezpieczenia
• z dniem odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w przypadkach określonych w umowie ubezpieczenia lub wynikających  

z przepisów prawa
• z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia wskutek wypłaty odszkodowania (odszkodowań)
• z dniem przeniesienia własności pojazdu na inną osobę
• z dniem wyrejestrowania pojazdu
• z ostatnim dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia

 
Jak rozwiązać umowę?

• jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy 
ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy

• w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w której Ubezpieczający 
jest konsumentem, Ubezpieczający jest uprawniony do odstąpienia od umowy ubezpieczenia składając na piśmie oświadczenie  
w tym zakresie w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia doręczenia mu informacji 
określonych w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa 
się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane

• Towarzystwo może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z ważnych powodów określonych w OWU lub umowie ubezpieczenia

 szkody będące następstwem: wojny, strajku, sabotażu, 
aktów terroru, konfiskaty, rekwizycji, zajęcia, zniszczenia 
lub uszkodzenia z nakazu organów sprawujących władzę, 
wojskowego bądź cywilnego zamachu stanu, trzęsienia ziemi, 
reakcji jądrowej, skażenia promieniotwórczego

Pamiętaj – dodatkowe wyłączenia i ograniczenia 
odpowiedzialności określone są w OWU.


