Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY
POJAZDÓW MECHANICZNYCH
Przedsiębiorstwo: Balcia Insurance SE, Łotwa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej pod nr 40003159840
Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
numerem KRS 0000493693
Przedsiębiorstwo: Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze, ul. K. Valdemara 63, Ryga, LV-1142, Łotwa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej pod nr 40003159840, działająca
w Polsce w ramach oddziału zagranicznego przedsiębiorcy pod firmą Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa,
wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000493693, NIP: 108-00-16-534, REGON: 147065333 (zwana dalej: BALCIA).

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach, w szczególności w ustawie z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Ustawa OC) oraz WnioskuPolisie.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) jest obowiązkowym ubezpieczeniem, mającym na celu zapewnienie
poszkodowanym pokrycie kosztów wynikających z uszkodzenia mienia lub szkody osobowej, które powstały z winy osoby kierującej ubezpieczonym pojazdem.
Ubezpieczenie OC klasyfikuje się do grupy 10 według Załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. - Podział ryzyka według działów, grup i rodzajów ubezpieczeń
Dział II Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
✓

✓

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Szkód polegających 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,
Szkód wynikłych w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub
bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi
posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te
przedmioty,
Szkód polegających na utracie gotówki, biżuterii, papierów
wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów
filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych,
polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna
każdej osoby, która kierując pojazdem w czasie trwania
ochrony wyrządziła szkodę powstałą w związku z ruchem
tego pojazdu.
Ochroną objęte są następstwa szkód na osobie: śmierć,
uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź na mieniu: utrata,
zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?





Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności
BALCIA.
Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość
w złotych:
1) w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do
jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez
względu na liczbę poszkodowanych,
2) w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 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;
Zakres terytorialny ubezpieczenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie OC obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz terytorium państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia
Wielostronnego tj. Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa,
Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

−

Obowiązki na początku umowy ubezpieczenia:
Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości BALCIA wszystkie znane sobie okoliczności, o które BALCIA pytała w formularzu oferty albo
przed zawarciem umowy ubezpieczenia w innych pismach,
Ubezpieczający zobowiązany jest do opłaty składki lub jej pierwszej raty.

−

Obowiązki w czasie trwania umowy ubezpieczenia:
Ubezpieczający obowiązany jest zawiadamiać BALCIA o zmianach wszelkich okoliczności, o których mowa powyżej,

−

−
−
−
−
−
−
−

Ubezpieczający zobowiązany jest do opłaty kolejnych rat składki,
Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić BALCIA o zbyciu lub wyrejestrowaniu ubezpieczonego pojazdu.
Obowiązki w razie zaistnienia zdarzenia:
przedsięwzięć wszystkie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, starać się o złagodzenie skutków zdarzenia oraz zapewnienie
pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak również w miarę możliwości zabezpieczyć mienia osób poszkodowanych,
zapobieżyć, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody,
niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu zakładu ubezpieczeń, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i przekazując posiadane informacje,
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 i kiedy należy opłacać składki?
Składka za ubezpieczenie OC płatna jest jednorazowo w chwili zawierania umowy ubezpieczenia lub w ratach. Terminy i kwoty kolejnych rat składki wskazane są w
dokumencie Wniosek-Polisa.
W przypadku osób fizycznych, składka płatna jest gotówką lub przelewem przy zawieraniu umowy ubezpieczenia – dotyczy płatności jednorazowych. Dla
podmiotów gospodarczych dopuszcza się płatność składki w formie przelewu z terminem płatności do 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, z zastrzeżeniem ust.
1a, 2 i 3 art. 39 Ustawy OC.
Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, wynikająca z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ustaje z chwilą rozwiązania umowy w
przypadkach określonych w art. 33 Ustawy OC.

Jak rozwiązać umowę?
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 Ustawy OC;
4) w przypadkach określonych w art. 31 ust. 1 i 4 Ustawy OC,
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 naprawcze4) (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491),
7) z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą,
8) z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 40 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
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.

