
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Concordia

Auto Assistance (zwane dalej SWU), stosuje si´ do umów
ubezpieczenia Auto Assistance zawieranych mi´dzy
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Wzajemnych
(zwanym dalej Ubezpieczycielem) a osobami fizycznymi,
osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie
posiadajàcymi osobowoÊci prawnej (zwanymi dalej
Ubezpieczajàcymi) – zarówno jako samodzielnych umów
ubezpieczenia, jak i jako umów ubezpieczenia zawieranych
∏àcznie z umowà ubezpieczenia dobrowolnego autocasco
bàdê umowà ubezpieczenia obowiàzkowego OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych.

2. Do umowy ubezpieczenia mogà byç wprowadzone, za
zgodà stron, postanowienia dodatkowe lub odmienne od
ustalonych w niniejszych SWU. Wszystkie postanowienia
dodatkowe lub odmienne muszà byç, pod rygorem ich
niewa˝noÊci, sporzàdzone w formie pisemnej.

3. Wszystkie zmiany umowy ubezpieczenia muszà byç, pod
rygorem ich niewa˝noÊci, sporzàdzone na piÊmie w formie
aneksu do umowy ubezpieczenia.

4. Umow´ ubezpieczenia mo˝na zawrzeç tak˝e na rzecz
osoby trzeciej wymienionej w umowie ubezpieczenia. 
W takiej sytuacji postanowienia niniejszych SWU stosuje si´
odpowiednio do osoby, na rzecz której umow´ ubezpie-
czenia zawarto.

Definicje

§ 2
Dla potrzeb niniejszych SWU definiuje si´ nast´pujàce poj´cia:
1. Autoryzowana stacja obs∏ugi – zak∏ad naprawczy

posiadajàcy autoryzacj´ producenta na dokonywanie
napraw pojazdu danej marki;

2. Awaria – wadliwe dzia∏anie pojazdu wynikajàce z przyczyn
tkwiàcych w tym pojeêdzie, pochodzenia mechanicznego,
elektrycznego, elektronicznego, pneumatycznego lub
hydraulicznego, którego efektem jest brak mo˝liwoÊci
poruszania si´ tym pojazdem; za wyjàtkiem zdarzeƒ
zdefiniowanych jako unieruchomienie w ust. 16;

3. Kierowca – ka˝da osoba upowa˝niona przez posiadacza
pojazdu, posiadajàcego wa˝ny tytu∏ prawny do korzystania
z tego pojazdu, kierujàca pojazdem w czasie zdarzenia
obj´tego odpowiedzialnoÊcià Ubezpieczyciela zgodnie 
z niniejszymi SWU;

4. Kolizja drogowa – uszkodzenie pojazdu, w wyniku
nag∏ego zetkni´cia si´ pojazdu z innym przedmiotem,
osobà lub zwierz´ciem znajdujàcymi si´ poza pojazdem,
uniemo˝liwiajàce dalsze jego u˝ytkowanie w sposób
bezpieczny i zgodny z prawem;

5. Kradzie˝ – dzia∏anie okreÊlone w art. 278 Kodeksu Karnego
(kradzie˝), 279 k.k. (kradzie˝ z w∏amaniem) i 280 k.k. (rozbój);

6. Miejsce zamieszkania – adres zamieszkania kierowcy
oraz pasa˝erów pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. W odniesieniu do podmiotów gospodarczych
przez miejsce zamieszkania rozumie si´ siedzib´ firmy;

7. Okres eksploatacji – to czas liczony jako ró˝nica mi´dzy
rokiem zawarcia umowy ubezpieczenia na podstawie
niniejszych SWU, a rokiem produkcji pojazdu;

8. Operator – przedstawiciel Ubezpieczyciela upowa˝niony
do realizacji Êwiadczeƒ wynikajàcych z niniejszych SWU;

9. Osoby trzecie – wszystkie osoby pozostajàce poza
stosunkiem ubezpieczeniowym;

10. Pasa˝er – ka˝da osoba przewo˝ona pojazdem w czasie
zdarzenia obj´tego odpowiedzialnoÊcià Ubezpieczyciela
zgodnie z niniejszymi SWU, z wy∏àczeniem osób
przewo˝onych za op∏atà oraz autostopowiczów;

11. Pojazd – okreÊlony na polisie, zaopatrzony w polskie
tablice rejestracyjne, posiadajàcy wa˝ne badania
techniczne, dopuszczony do ruchu na drogach:
a) samochód osobowy,
b) samochód ci´˝arowo-osobowy i terenowy,
c) samochód ci´˝arowy o dopuszczalnej masie ca∏kowitej

do 3,5 tony,
d) mikrobus przewo˝àcy maksymalnie do 9 osób, do

którego Ubezpieczony posiada tytu∏ prawny w postaci
prawa w∏asnoÊci, umowy leasingu, najmu, u˝ytkowania
lub innej podobnej umowy;

12. Polisa – dokument potwierdzajàcy zawarcie umowy
ubezpieczenia;

13. Po˝ar – ogieƒ, który powsta∏ w pojeêdzie bez winy
w∏aÊciciela lub u˝ytkownika pojazdu lub który powsta∏
poza pojazdem bez przeznaczonego do tego celu
paleniska albo opuÊci∏ to palenisko i rozprzestrzeni∏ si´ o
w∏asnej sile;

14. Ubezpieczajàcy – osoba zawierajàca z Ubezpieczycielem
umow´ ubezpieczenia na podstawie niniejszych SWU;

15. Ubezpieczony – kierowca oraz pasa˝erowie podró˝ujàcy
pojazdem, w liczbie nie wi´kszej ni˝ zapisana w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu;

16. Unieruchomienie – brak mo˝liwoÊci poruszania si´
pojazdem, wynikajàcy z jednej lub kilku nast´pujàcych
przyczyn zwiàzanych z tym pojazdem:
a) roz∏adowanie akumulatora,
b) niew∏aÊciwe dzia∏anie urzàdzeƒ przeciwkradzie˝owych,
c) p´kni´cie lub st∏uczenie szyby czo∏owej,
d) zatrzaÊni´cie wewnàtrz pojazdu kluczyków (urzàdzeƒ

s∏u˝àcych do otwarcia i uruchomienia pojazdu),
e) uszkodzenie, zagubienie lub kradzie˝ kluczyków

(urzàdzeƒ s∏u˝àcych do otwarcia i uruchomienia
pojazdu),

f) uszkodzenie stacyjki lub zamka do drzwi,
g) brak mo˝liwoÊci zamkni´cia pojazdu (np. w zwiàzku 

z awarià zamka centralnego),
h) utrata powietrza w oponie (w wyniku ujÊcia przez

wentyl lub przebicia ogumienia),
i) awaria Êwiate∏ przednich, tylnych lub kierunkowskazów,
j) brak paliwa lub oleju silnikowego,
k) nalanie zanieczyszczonego lub niew∏aÊciwego paliwa,
l) przegryzienie kabli przez zwierz´ta,
m) awaria przednich wycieraczek,
n) awaria instalacji gazowej, przy braku mo˝liwoÊci

kontynuowania jazdy na benzynie lub oleju nap´dowym;
17. Wybuch – gwa∏towna zmiana stanu równowagi uk∏adu 

z jednoczesnym wyzwoleniem si´ gazów, py∏ów lub pary,
wywo∏anym ich w∏aÊciwoÊcià rozprzestrzeniania si´. 
W przypadku naczyƒ ciÊnieniowych i innych zbiorników
tego rodzaju, zdarzenie zostanie uznane za wybuch, je˝eli
Êciany tych naczyƒ lub zbiorników uleg∏y zniszczeniu 
w takim zakresie, i˝ wskutek ujÊcia gazów, py∏ów, pary lub
cieczy nastàpi∏o nag∏e wyrównanie ciÊnieƒ. Wybuchem jest
równie˝ gwa∏towne zgniecenie i uszkodzenie zbiornika lub
aparatu pró˝niowego ciÊnieniem zewn´trznym (implozja);

18. Wypadek – utrata lub uszkodzenie pojazdu w wyniku: 
a) kolizji drogowej, 
b) zniszczenia przez osoby trzecie,
c) po˝aru, wybuchu,
d) dzia∏ania si∏ przyrody,
e) nag∏ego dzia∏ania czynnika temperaturowego lub

chemicznego pochodzàcego z zewnàtrz pojazdu,
f) kradzie˝y, próby kradzie˝y lub kradzie˝y cz´Êci

pojazdu, uniemo˝liwiajàce dalsze jego u˝ytkowanie 
w sposób bezpieczny i zgodny z prawem;

19. Zdarzenie – stan pojazdu, powsta∏y w wyniku wypadku,
awarii lub unieruchomienia, w okresie trwania odpowie-
dzialnoÊci Ubezpieczyciela na podstawie niniejszych SWU.

Przedmiot ubezpieczenia

§ 3
Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów
pomocy Ubezpieczonym, którzy popadli w trudnoÊci w czasie
podró˝y ubezpieczonym na podstawie niniejszych SWU
pojazdem, wskutek zdarzeƒ obj´tych zakresem Wariantu
okreÊlonego w umowie ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia

§ 4
Ubezpieczenie obejmuje ochronà zdarzenia powsta∏e na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W Wariantach Standard
i Premium ochronà ubezpieczeniowà obj´te sà zdarzenia
powsta∏e na terenie Europy, z wy∏àczeniem Rosji, Ukrainy,
Bia∏orusi, Albanii, Mo∏dawii oraz azjatyckiej cz´Êci Turcji.

§ 5
1. Ubezpieczenie mo˝e byç zawarte w Wariancie: Basic OC,

Basic AC, Standard lub Premium, przy czym:
1) Wariant Basic OC – obejmuje Êwiadczenia okreÊlone 

w § 6 oraz § 8 w razie kolizji drogowej.
2) Wariant Basic AC – obejmuje Êwiadczenia okreÊlone 

w § 6 w razie kolizji drogowej. Ochronà obj´te sà
równie˝ wypadek, awaria oraz unieruchomienie
(w zakresie § 2 ust. 16 pkt a, b, c, d) – o ile zaistnia∏y 
w odleg∏oÊci nie mniejszej ni˝ 50 km w linii prostej od
miejsca zamieszkania Ubezpieczonego.

3) Wariant Standard – obejmuje Êwiadczenia okreÊlone 
w § 6 w razie wypadku, awarii oraz unieruchomienia
(w zakresie § 2 ust. 16 pkt a, b, c, d) – niezale˝nie od
odleg∏oÊci od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego.

4) Wariant Premium – obejmuje Êwiadczenia okreÊlone 
w § 6 oraz § 7 w razie wypadku, awarii oraz
unieruchomienia pojazdu – niezale˝nie od odleg∏oÊci
od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. Ponadto,
w odniesieniu do zdarzeƒ na terytorium Rzeczypos-
politej Polskiej nie obowiàzuje 150 km limit o którym
mowa w § 6 ust. 2.

2. W przypadku obj´cia pojazdu ochronà w ramach kilku
umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszych
SWU, z nak∏adajàcym si´ okresem odpowiedzialnoÊci,
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoÊç w ramach tej
umowy ubezpieczenia, która zosta∏a zawarta w Wariancie 
z najszerszym zakresem odpowiedzialnoÊci. W przypadku
gdy jedna z umów zosta∏a zawarta w Wariancie Basic OC,
zakres odpowiedzialnoÊci obejmuje równie˝ Êwiadczenie, 
o którym mowa w § 8.

3. Oznaczenia Wariantu dokonuje si´ na polisie.

§ 6
Zakres Êwiadczeƒ podstawowych:
1) Naprawa na miejscu zdarzenia.

a) Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty usprawnienia
pojazdu na miejscu zdarzenia. Mo˝liwoÊç usprawnienia
pojazdu na miejscu zdarzenia ocenia przedstawiciel
Operatora.

b) Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów cz´Êci zamiennych
oraz innych Êrodków i materia∏ów u˝ytych do
usprawnienia, w tym dostarczonego paliwa i/lub oleju
silnikowego.

2) Holowanie i Parking.
a) Je˝eli naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia jest

niemo˝liwa Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty
transportu (holowania) pojazdu oraz Ubezpieczonego

z miejsca zdarzenia na odleg∏oÊç do 150 km od tego
miejsca.

b) W promieniu do 25 km od miejsca zdarzenia transport
(holowanie) pojazdu odbywa si´ do dowolnego
miejsca wskazanego przez kierowc´.

c) W przypadku transportu (holowania) powy˝ej 25 km 
w linii prostej od miejsca zdarzenia transport
(holowanie) pojazdu odbywa si´ do najbli˝szej
autoryzowanej stacji obs∏ugi albo do innego
dowolnego miejsca wskazanego przez kierowc´, je˝eli
nie jest ono w dalszej odleg∏oÊci od miejsca
wystàpienia zdarzenia ni˝ najbli˝sza autoryzowana
stacja obs∏ugi.

d) Je˝eli, na wniosek Ubezpieczonego, pojazd jest
transportowany (holowany) na odleg∏oÊç
przekraczajàcà limity okreÊlone w punkcie a) i c), koszty
transportu (holowania) pojazdu powy˝ej tych limitów
pokrywa Ubezpieczony wed∏ug aktualnego cennika
Operatora.

e) W przypadku gdy zdarzenie nastàpi∏o na autostradzie 
i Ubezpieczony korzysta z pomocy specjalistycznych
s∏u˝b drogowych, nie dzia∏ajàcych na zlecenie
Ubezpieczyciela, Ubezpieczony pokrywa we
w∏asnym zakresie koszty pomocy tych s∏u˝b. Koszty te
sà zwracane przez Ubezpieczyciela w zakresie
obj´tym ochronà ubezpieczeniowà zgodnie 
z odpowiednimi zapisami § 15.

f) Je˝eli transport (holowanie) pojazdu odbywaç si´
b´dzie poza godzinami pracy najbli˝szej miejscu
zdarzenia autoryzowanej stacji obs∏ugi lub warsztatu
samochodowego b´dàcego w stanie wykonaç
napraw´ pojazdu lub w dzieƒ wolny od pracy 
i z jakichkolwiek przyczyn nie b´dzie mo˝na nale˝ycie
zabezpieczyç pojazdu po zajÊciu zdarzenia do czasu
otwarcia najbli˝szej miejscu zdarzenia autoryzowanej
stacji obs∏ugi lub warsztatu samochodowego
b´dàcego w stanie wykonaç napraw´, Ubezpieczyciel
zorganizuje i pokryje koszty postoju pojazdu na
strze˝onym parkingu na okres maksimum do 3 dni, 
a nast´pnie ponowny transport (holowanie) do tej
samej autoryzowanej stacji obs∏ugi lub tego samego
warsztatu samochodowego.

3) Us∏ugi informacyjne.
W razie zajÊcia zdarzenia lub nieobecnoÊci w miejscu
zamieszkania, Ubezpieczyciel zapewni na ˝yczenie
Ubezpieczonego nast´pujàce Êwiadczenia:
a) udzielenie informacji o numerach telefonów oraz

adresach najbli˝szych:
• warsztatów samochodowych,
• na terenie Polski – szpitali, aptek, hoteli, moteli,

stacji paliw, bankomatów;
b) przekazanie informacji na temat najszybszych 

i najkrótszych po∏àczeƒ drogowych na obszarze
Europy;

c) przekazanie pilnej wiadomoÊci zwiàzanej z zaistnia∏ym
zdarzeniem osobie wskazanej przez Ubezpieczonego;

d) udzielenie informacji o sposobie post´powania w razie
zajÊcia zdarzenia oraz o zasadach spisywania
oÊwiadczenia powypadkowego.

4) W przypadku zaistnienia kolizji drogowej Ubezpieczyciel,
w razie takiej potrzeby, zorganizuje i pokryje koszty us∏ug
dodatkowych polegajàcych na: wyciàgni´ciu pojazdu
z rowu, umieszczeniu pojazdu na drodze, podniesieniu
pojazdu, odholowaniu pojazdu na drog´, jeÊli wskutek
kolizji drogowej znalaz∏ si´ poza drogà.

§ 7
1. Zakres Êwiadczeƒ dodatkowych, w przypadku gdy pojazd

zosta∏ przetransportowany (zaholowany) do autoryzowanej
stacji obs∏ugi lub warsztatu samochodowego b´dàcego 
w stanie wykonaç napraw´ i nie mo˝e byç naprawiony 
w dniu, w którym wystàpi∏o zdarzenie:
1) Samochód zast´pczy.

a) Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty
wynajmu samochodu zast´pczego odpowiadajàcego
maksymalnie klasie uszkodzonego pojazdu
(uwzgl´dniajàc samochody dostawcze), na czas
naprawy skutków zdarzenia w pojeêdzie – jednak
nie d∏u˝ej ni˝ na 3 doby.

b) Ubezpieczyciel b´dzie zwolniony z obowiàzku
spe∏nienia Êwiadczenia, je˝eli Ubezpieczony nie
spe∏nieni wszystkich warunków wymaganych od
osób wypo˝yczajàcych samochód przez
wypo˝yczalni´, w tym nie z∏o˝y kaucji lub 
depozytu na pokrycie ewentualnych szkód 
w wynajmowanym pojeêdzie.

c) W ramach tego Êwiadczenia Ubezpieczyciel
pokryje wszelkie koszty zwiàzane z podstawieniem
i odbiorem wynaj´tego samochodu na obszarze
okreÊlonym § 4.

d) Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów zwiàzanych 
z u˝ytkowaniem wynaj´tego samochodu
zast´pczego (np. koszty paliwa, op∏aty za
autostrady itp.).

e) Âwiadczenie w postaci samochodu zast´pczego
b´dzie udzielane w miar´ lokalnych mo˝liwoÊci.

f) W uzasadnionych przypadkach, wy∏àcznie za
zgodà Ubezpieczyciela, Ubezpieczony mo˝e
dokonaç samodzielnie wynajmu samochodu
zast´pczego i pokryç we w∏asnym zakresie jego
koszty, jednak nie wi´cej ni˝ do kwoty 300 z∏ z VAT
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w przeliczeniu na dzieƒ wynajmu w przypadku
zdarzeƒ zaistnia∏ych na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz do kwoty 100 euro z VAT 
w przeliczeniu na dzieƒ wynajmu w przypadku
zdarzeƒ zaistnia∏ych poza terytorium Rzeczypos-
politej Polskiej. Koszty te sà zwracane przez
Ubezpieczyciela w zakresie obj´tym ochronà
ubezpieczeniowà zgodnie z odpowiednimi
zapisami § 15.

2) Koszty podró˝y.
a) Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty

powrotu Ubezpieczonego do miejsca ich
zamieszkania lub koszty kontynuacji podró˝y
przez Ubezpieczonego do miejsca docelowego: 
i) pociàgiem pierwszej klasy, wraz z transportem

do i z dworca kolejowego, je˝eli odleg∏oÊç od
miejsca zdarzenia do miejsca zamieszkania/
docelowego nie przekracza 1000 km
albo

ii) samolotem (klasa ekonomiczna), wraz 
z transportem do i z lotniska, je˝eli zdarzenie
zasz∏o poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej i odleg∏oÊç od miejsca zdarzenia do
miejsca zamieszkania/docelowego jest
wi´ksza ni˝ 1000 km. 

b) Koszty kontynuacji podró˝y do miejsca docelowego
pokrywane sà, je˝eli odleg∏oÊç pomi´dzy miejscem
zdarzenia a miejscem docelowym nie przekracza
odleg∏oÊci od miejsca zdarzenia do miejsca
zamieszkania kierowcy. W przeciwnym wypadku
Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa Ubezpie-
czonemu koszty powrotu do miejsca zamieszkania
kierowcy.

c) Koszty transportu do i z dworca kolejowego oraz
do i z lotniska pokrywane sà do ∏àcznej kwoty 
200 z∏ z VAT w przypadku zdarzeƒ zaistnia∏ych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do kwoty
200 euro z VAT w przypadku zdarzeƒ zaistnia∏ych
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3) Zakwaterowanie.
a) Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty

zakwaterowania, wraz z przewozem Ubezpieczo-
nego do i z miejsca zakwaterowania, ze Êniadaniem
dla Ubezpieczonego, przez maksymalnie trzy
doby hotelowe w hotelu maksymalnie 3
gwiazdkowym – nie d∏u˝ej ni˝ na czas naprawy
skutków zdarzenia w pojeêdzie. Âwiadczenie to
nie obejmuje kosztów dodatkowo p∏atnych us∏ug
zamawianych przez Ubezpieczonego w czasie
pobytu w hotelu.

b) Koszty transportu do i z miejsca zakwaterowania
pokrywane sà do ∏àcznej kwoty 200 z∏ z VAT 
w przypadku zdarzeƒ zaistnia∏ych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz do kwoty 200 euro 
z VAT w przypadku zdarzeƒ zaistnia∏ych poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Âwiadczenia opisane w ust. 1 realizowane sà roz∏àcznie. 
W przypadku mo˝liwoÊci skorzystania z wi´cej ni˝ jednego
Êwiadczenia prawo wyboru Êwiadczenia przys∏ugiwaç
b´dzie kierowcy pojazdu.

3. Dopuszcza si´ po∏àczenie Êwiadczenia „Samochód
zast´pczy” (ust. 1 pkt 1) ze Êwiadczeniem „Zakwaterowanie”
(ust. 1 pkt 3), przy czym ca∏kowity okres korzystania 
z ∏àczonego Êwiadczenia nie mo˝e przekroczyç 3 dób.

4. Âwiadczenia opisane w ust. 1 przys∏ugujà równie˝ w razie
kradzie˝y pojazdu lub ca∏kowitego zniszczenia pojazdu
wskutek wypadku, niezale˝nie od wykonywania transportu
(holowania) pojazdu lub decyzji Ubezpieczonego o jego
naprawie. 

§ 8
1. Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty transportu

(holowania) innego ni˝ ubezpieczony pojazd samochodu
uszkodzonego wskutek kolizji drogowej zaistnia∏ej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spowodowanego
przez Ubezpieczonego, który porusza∏ si´ pojazdem
ubezpieczonym u Ubezpieczyciela w zakresie
obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych. Przez samochód
uszkodzony wskutek kolizji drogowej rozumie si´
samochód zniszczony w stopniu uniemo˝liwiajàcym dalsze
jego u˝ytkowanie na drogach w sposób bezpieczny 
i zgodny z prawem. 

2. Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty transportu
(holowania), o których mowa w ust. 1 z miejsca zdarzenia
na odleg∏oÊç do 150 km od tego miejsca. W promieniu do
25 km od miejsca zdarzenia transport (holowanie)
samochodu odbywa si´ do dowolnego miejsca wskazanego
przez poszkodowanego. W przypadku transportu
(holowania) powy˝ej 25 km w linii prostej od miejsca
zdarzenia transport (holowanie) pojazdu odbywa si´ do
najbli˝szej autoryzowanej stacji obs∏ugi albo do innego
dowolnego miejsca wskazanego przez kierowc´, je˝eli nie
jest ono w dalszej odleg∏oÊci od miejsca wystàpienia
zdarzenia ni˝ najbli˝sza autoryzowana stacja obs∏ugi.

Wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci

§ 9
1. Je˝eli nie umówiono si´ inaczej, pojazdy których okres

eksploatacji przekracza 12 lat nie sà obj´te ochronà
ubezpieczeniowà w zakresie zdarzeƒ polegajàcych na
awarii i unieruchomieniu.

2. Âwiadczenia okreÊlone w niniejszych SWU nie przys∏ugujà,
je˝eli zdarzenie nastàpi∏o:
1) z winy umyÊlnej Ubezpieczonego,

2) wskutek kierowania pojazdem po spo˝yciu alkoholu, 
w stanie nietrzeêwoÊci, pod wp∏ywem Êrodków
odurzajàcych lub bez wa˝nych uprawnieƒ do
kierowania pojazdem wymaganych przepisami prawa,

3) wskutek u˝ycia pojazdu niezgodnie z jego
przeznaczeniem lub w celu dokonania czynu
zabronionego,

4) wskutek niew∏aÊciwego za∏adowania i przewo˝enia
∏adunku (baga˝u),

5) w pojeêdzie oddanym do sprzeda˝y komisowej,
u˝ywanym do jazd próbnych lub wynajmowanym
zarobkowo w wypo˝yczalniach samochodów,

6) w wyniku dzia∏aƒ wojennych, rozruchów, zamieszek,
aktów terroru lub sabota˝u,

7) w wyniku obowiàzku udost´pnienia pojazdu na rzecz
wojska, policji lub innych podobnych organów,

8) wskutek u˝ycia pojazdu w strajkach, blokadach,
manifestacjach, zawodach, rajdach, wyÊcigach 
i treningach oraz do nauki jazdy,

9) w wyniku dzia∏ania energii jàdrowej, ska˝enia
radioaktywnego, promieniowania laserowego lub
maserowego oraz pola magnetycznego i elektroma-
gnetycznego.

3. Ubezpieczyciel nie pokrywa:
1) poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów 

i zaciàgni´tych zobowiàzaƒ bez uzyskania uprzedniej
zgody Ubezpieczyciela lub Operatora, z zastrze˝eniem
odmiennych postanowieƒ niniejszych SWU,

2) wszelkich kosztów poÊrednich powsta∏ych 
w konsekwencji zdarzenia lub organizacji Êwiadczeƒ
okreÊlonych w niniejszych SWU, w tym za szkody
spowodowane opóênieniem w dostarczeniu ∏adunków,
opóênieniem w dotarciu w okreÊlone miejsce oraz za
szkody zwiàzane z prowadzonà dzia∏alnoÊcià
zawodowà lub gospodarczà,

3) kosztów cz´Êci zamiennych, innych materia∏ów u˝ytych
do naprawy pojazdu oraz dostarczonego paliwa.

4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoÊci za
uszkodzenie, zniszczenie lub utrat´ jakichkolwiek
przedmiotów znajdujàcych si´ w pojeêdzie w czasie
zdarzenia lub pozostawionych w pojeêdzie w czasie
holowania, parkowania lub naprawy.

5. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoÊci za
opóênienia lub niemo˝noÊç wykonania Êwiadczeƒ, je˝eli
jest to spowodowane strajkami, niepokojami spo∏ecznymi,
zamieszkami, aktami terroryzmu, sabota˝em, wojnà
(równie˝ domowà), skutkami promieniowania
radioaktywnego, si∏à wy˝szà, a tak˝e ograniczeniami 
w poruszaniu si´ wynikajàcych z warunków terenowych lub
wprowadzonych decyzjà w∏adz administracyjnych.

6. Je˝eli niniejsze SWU nie stanowià inaczej, odpowiedzial-
noÊç Ubezpieczyciela nie obejmuje odszkodowaƒ lub
Êwiadczeƒ wchodzàcych w zakres ubezpieczenia
autocasco pojazdów làdowych (AC) lub odpowiedzialnoÊci
cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC).

7. Z zastrze˝eniem odmiennych postanowieƒ niniejszych
SWU, w przypadku kiedy z winy umyÊlnej lub ra˝àcego
niedbalstwa Ubezpieczony zaniecha∏ natychmiastowego
zg∏oszenia zdarzenia do Operatora lub nie zastosowa∏ si´
do zaleceƒ Operatora, a tak˝e gdy kierowca pojazdu
oddali∏ si´ z miejsca zdarzenia, Ubezpieczyciel mo˝e
zmniejszyç odpowiednio Êwiadczenie, je˝eli to dzia∏anie lub
zaniechanie przyczyni∏o si´ do zwi´kszenia szkody lub
uniemo˝liwi∏o Ubezpieczycielowi ustalenie okolicznoÊci 
i skutków zdarzenia.

8. Ubezpieczyciel mo˝e odmówiç pokrycia kosztów pomocy
za szkody wynikajàce z powtarzajàcych si´ zdarzeƒ tego
samego rodzaju, b´dàcych nast´pstwem nie usuni´cia ich
przyczyny po wczeÊniejszym udzieleniu Êwiadczenia przez
Ubezpieczyciela.

9. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoÊci za utracone
korzyÊci oraz wszelkie inne szkody poÊrednio zwiàzane ze
zdarzeniem obj´tym ochronà lub z organizacjà
przys∏ugujàcych Ubezpieczonemu Êwiadczeƒ.

10. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoÊci za
zdarzenia powsta∏e poza okresem ubezpieczenia.

11. W przypadku, gdy po spe∏nieniu Êwiadczeƒ okreÊlonych 
w niniejszych SWU oka˝e si´, ˝e zachodzi okolicznoÊç
wy∏àczajàca odpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela
– Ubezpieczony jest zobowiàzany do zwrotu na rzecz
Ubezpieczyciela kwoty odpowiadajàcej wartoÊci
otrzymanych Êwiadczeƒ.

Suma ubezpieczenia

§ 10
1. Suma ubezpieczenia w odniesieniu do jednego pojazdu

obj´tego ochronà ubezpieczeniowà wynosi 5.000 z∏ na
zdarzenie.

2. Na wniosek Ubezpieczajàcego suma ubezpieczenia mo˝e
zostaç podwy˝szona do 15.000 z∏ na zdarzenie.

3. Suma ubezpieczenia stanowi górnà granic´ odpowie-
dzialnoÊci Ubezpieczyciela i oznaczona jest na polisie.

Sk∏adka ubezpieczeniowa

§ 11
1. WysokoÊç sk∏adki ubezpieczeniowej ustalana jest 

w zale˝noÊci od wybranego Wariantu ochrony ubezpiecze-
niowej, sumy ubezpieczenia oraz rodzaju pojazdu.

2. Sk∏adka ustalana jest wed∏ug taryfy obowiàzujàcej w dniu
zawarcia umowy ubezpieczenia i okreÊlana jest na polisie.

3. Je˝eli nie umówiono si´ inaczej, sk∏adka ubezpieczeniowa
p∏atna jest jednorazowo w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

4. Je˝eli sk∏adka jest p∏atna bezgotówkowo, za dzieƒ zap∏aty
uwa˝a si´ dzieƒ z∏o˝enia zlecenia przelewu, pod warunkiem
˝e na rachunku bankowym znajduje si´ wystarczajàca iloÊç
Êrodków.

Zawarcie umowy ubezpieczenia, okres
ubezpieczenia

§ 12
1. Umow´ ubezpieczenia zawiera si´ na podstawie wniosku

Ubezpieczajàcego.
2. Wniosek powinien zawieraç co najmniej:

1) imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz adres
Ubezpieczajàcego, a tak˝e PESEL lub REGON,

2) imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz adres
Ubezpieczonego, a tak˝e PESEL lub REGON,

3) dane identyfikujàce pojazd,
4) Wariant ubezpieczenia,
5) okres ubezpieczenia,
6) sum´ ubezpieczenia.

3. Umowa ubezpieczenia zawierana jest dla Wariantu:
1) Basic OC – jednoczeÊnie z umowà ubezpieczenia OC

posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartà 
z Ubezpieczycielem w odniesieniu do pojazdu, na taki
sam okres,

2) Basic AC – jednoczeÊnie z umowà ubezpieczenia 
Auto-Casco zawartà z Ubezpieczycielem
w odniesieniu do pojazdu, na taki sam okres,

3) Standard – niezale˝nie od innych ubezpieczeƒ
komunikacyjnych,

4) Premium – niezale˝nie od innych ubezpieczeƒ
komunikacyjnych.

4. Je˝eli nie umówiono si´ inaczej, ochrona ubezpieczeniowa
trwa 12 miesi´cy oraz rozpoczyna si´ od daty okreÊlonej na
polisie, nie wczeÊniej jednak ni˝ od dnia nast´pnego po
op∏aceniu sk∏adki lub jej pierwszej raty.

Rozwiàzanie oraz odstàpienie od umowy
ubezpieczenia

§ 13
1. Rozwiàzanie umowy ubezpieczenia nast´puje:

1) z up∏ywem okresu, na jaki zosta∏a zawarta,
2) z dniem, w którym Ubezpieczyciel wypowiedzia∏

Ubezpieczajàcemu umow´ ubezpieczenia – 
w przypadku, o którym mowa w ust. 2. oraz ust. 7,

3) z dniem, w którym up∏ynà∏ dodatkowy termin p∏atnoÊci
wyznaczony przez Ubezpieczyciela Ubezpieczajàcemu
– w przypadku, o którym mowa w ust. 3,

4) z dniem zbycia pojazdu, za wyjàtkiem sytuacji, w której
zbycie pojazdu nast´puje na rzecz kredytobiorcy lub
korzystajàcego z pojazdu oddanego w leasing –
odpowiednio w ramach umowy kredytowej lub
leasingowej,

5) z dniem odstàpienia od umowy ubezpieczenia – 
w przypadku, o którym mowa w ust. 4,

6) z dniem wyrejestrowania pojazdu.
2. W przypadku, gdy Ubezpieczyciel ponosi

odpowiedzialnoÊç przed terminem wyznaczonym do
zap∏aty sk∏adki lub jej pierwszej raty, w przypadku
bezskutecznego up∏ywu tego terminu, Ubezpieczyciel
mo˝e wypowiedzieç umow´ ubezpieczenia ze skutkiem
natychmiastowym, ˝àdajàc zap∏aty sk∏adki za okres, 
w którym udziela∏o ochrony ubezpieczeniowej.

3. W przypadku nieop∏acenia w terminie drugiej lub kolejnej
raty sk∏adki, Ubezpieczyciel mo˝e wezwaç Ubezpiecza-
jàcego do zap∏aty sk∏adki w dodatkowym przynajmniej 
7-dniowym terminie, którego bezskuteczny up∏yw
spowoduje rozwiàzanie umowy ubezpieczenia z tym dniem.

4. Ubezpieczajàcy mo˝e odstàpiç od umowy ubezpieczenia 
w okresie 30 dni (w odniesieniu do Ubezpieczajàcych nie
b´dàcych przedsi´biorcami) lub 7 dni (w odniesieniu do
Ubezpieczajàcych b´dàcych przedsi´biorcami) od daty jej
zawarcia, je˝eli umowa zosta∏a zawarta na okres d∏u˝szy ni˝
6 miesi´cy.

5. Odstàpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia
Ubezpieczajàcego z obowiàzku op∏acenia sk∏adki za
okres, w jakim Ubezpieczyciel udziela∏ ochrony
ubezpieczeniowej.

6. Je˝eli umowa ubezpieczenia uleg∏a rozwiàzaniu przed
up∏ywem okresu ubezpieczenia, Ubezpieczajàcemu
przys∏uguje zwrot sk∏adki proporcjonalnie za ka˝dy dzieƒ
niewykorzystanego okresu ubezpieczenia.

7. Ubezpieczyciel mo˝e wypowiedzieç umow´
ubezpieczenia z dniem powzi´cia informacji, ˝e pojazd
zosta∏ nielegalnie wprowadzony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub ˝e Ubezpieczony nie posiada
tytu∏u prawnego do pojazdu lub ˝e Ubezpieczajàcy przy
zawieraniu umowy poda∏ nieprawdziwe dane, chyba 
˝e dane te nie majà wp∏ywu na zwi´kszenie
prawdopodobieƒstwa zajÊcia zdarzenia.

Post´powanie w razie zajÊcia zdarzenia

§ 14
1. W przypadku zajÊcia zdarzenia, Ubezpieczony

zobowiàzany jest:
1) podjàç wszelkie czynnoÊci majàce na celu

zmniejszenie rozmiaru szkody oraz zapobie˝enie
zwi´kszaniu si´ szkody, w tym zapewnienie
bezpieczeƒstwa na miejscu zdarzenia,

2) niezw∏ocznie zg∏osiç zaistnia∏e zdarzenie telefonicznie
do Centrum Assistance pod numerem telefonu
wskazanym na dokumencie potwierdzajàcym zawarcie
umowy ubezpieczenia, podajàc:
a) imi´, nazwisko i adres zamieszkania kierowcy oraz

pasa˝erów, którzy znajdowali si´ w pojeêdzie
w chwili zajÊcia zdarzenia,

b) numer polisy,
c) numer rejestracyjny, mark´ i numer nadwozia

pojazdu,
d) dok∏adne miejsce zdarzenia i numer telefonu

kontaktowego,AUTO ASSISTANCE2



e) krótki opis zdarzenia i rodzaj wymaganej pomocy
oraz rodzaj wybranego Êwiadczenia.

2. W imieniu Ubezpieczyciela czynnoÊci w zakresie:
1) przyjmowania zawiadomieƒ o zdarzeniach – przez ca∏à

dob´, 7 dni w tygodniu,
2) ustalania przyczyn i okolicznoÊci zdarzenia,
3) realizacji Êwiadczeƒ wynikajàcych z niniejszych SWU,
4) ustalenia rozmiarów szkody i Êwiadczeƒ,
5) udzielanie wyjaÊnieƒ oraz informacji,
6) przetwarzania danych osobowych w zakresie

niezb´dnym do udzielania Êwiadczeƒ okreÊlonych 
w niniejszych SWU, wykonuje i obs∏uguje Operator.

3. W przypadku, gdy z okolicznoÊci zdarzenia wynika, 
˝e Ubezpieczony z przyczyn niezale˝nych od siebie nie by∏
w stanie zg∏osiç zdarzenia obj´tego ochronà
ubezpieczeniowà do Centrum Assistance niezw∏ocznie po
jego zajÊciu, Ubezpieczyciel dokonuje zwrotu kosztów
poniesionych we w∏asnym zakresie przez Ubezpieczonego
zgodnie z zapisami § 15, do wysokoÊci w jakiej zosta∏yby
one poniesione, gdyby dane Êwiadczenie by∏o
bezpoÊrednio zorganizowane i op∏acone przez Operatora.

4. W przypadku braku mo˝liwoÊci pozytywnej identyfikacji
uprawnieƒ Ubezpieczonego do Êwiadczeƒ w zakresie
niniejszych SWU, us∏uga zostanie wykonana odp∏atnie. 
Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji uprawnieƒ
Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel dokona refundacji
poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów, zgodnie 
z zapisami § 15.

Zwrot kosztów poniesionych we w∏asnym zakresie
przez Ubezpieczonego

§ 15
1. W celu uzyskania zwrotu kosztów poniesionych we

w∏asnym zakresie Ubezpieczony przesy∏a orygina∏y
imiennych rachunków wystawionych na Ubezpieczonego
wraz z orygina∏ami dowodów ich zap∏aty, wraz z podaniem
numeru konta na które ma byç dokonany zwrot kosztów,
listem poleconym na adres Operatora.

2. Przy obliczaniu równowartoÊci w polskich z∏otych [PLN]
wartoÊci okreÊlonej w innej walucie przyjmuje si´ Êredni
kurs wymiany tej waluty na PLN og∏oszony przez NBP 
w dniu zajÊcia zdarzenia.

3. Rozliczenie kosztów poniesionych we w∏asnym zakresie
nast´puje w terminie 30 dni od daty otrzymania
dokumentów, o których mowa w ust. 1.

4. Dzia∏ania Ubezpieczyciela w zwiàzku z zaistnia∏ymi
zdarzeniami obj´tymi niniejszymi SWU podejmowane sà
zgodnie z przepisami prawnymi kraju, w którym zdarzenie
ma miejsce. 

Postanowienia koƒcowe

§ 16
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi SWU

zastosowanie majà przepisy prawa polskiego, 
a w szczególnoÊci przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy 
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej.

2. Powództwo o roszczenia wynikajàce z umowy
ubezpieczenia mo˝na wytoczyç albo wed∏ug przepisów 
o w∏aÊciwoÊci ogólnej albo przed sàd w∏aÊciwy dla miejsca
zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego,
Ubezpieczonego, Uposa˝onego lub Uprawnionego 
z umowy ubezpieczenia.

3. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Concordia
Auto Assistance zatwierdzone zosta∏y Uchwa∏à Zarzàdu 
z dnia 27 kwietnia 2009r. i majà zastosowanie do umów
ubezpieczenia zawieranych od 01 maja 2009r.
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Zakres ubezpieczenia
Wariant ubezpieczenia

Basic OC Basic AC Standard Premium

Suma ubezpieczenia na jedno
zdarzenie

5.000 z∏
lub

15.000 z∏

5.000 z∏
lub

15.000 z∏

5.000 z∏
lub

15.000 z∏

5.000 z∏
lub

15.000 z∏

Zakres terytorialny Polska Polska Europa Europa

Zakres zdarzeƒ

Kolizja drogowa Tak Tak Tak Tak

Wypadek
(w tym: uszkodzenia 

przez osoby trzecie, po˝ar, wybuch,
dzia∏ania si∏ przyrody,

kradzie˝ lub próby kradzie˝y)

Nie
Tak;

od 50 km w linii prostej od miejsca
zamieszkania (siedziby firmy)

Tak Tak

Awaria i Unieruchomienie
Nie

Tak;
od 50 km w linii prostej od miejsca

zamieszkania (siedziby firmy)
Tak

Tak

wadliwe dzia∏ania pojazdu, wynikajàce
z przyczyn tkwiàcych w pojeêdzie

– � � �

roz∏adowanie akumulatora – � � �

niew∏aÊciwe dzia∏anie urzàdzeƒ
przeciwkradzie˝owych

– � � �

p´kni´cie lub st∏uczenie szyby
czo∏owej

– � � �

zatrzaÊni´cie kluczyków wewnàtrz
pojazdu 

– � � �

zagubienie lub kradzie˝ kluczyków – – – �

zablokowanie stacyjki lub zamka 
do drzwi

– – – �

brak mo˝liwoÊci zamkni´cia pojazdu – – – �

utrata powietrza w oponie – – – �

awaria Êwiate∏ przednich, tylnych
lub kierunkowskazów

– – – �

brak paliwa lub oleju – – – �

nalanie zanieczyszczonego
lub niew∏aÊciwego paliwa

– – – �

przegryzienie kabli przez zwierz´ta – – – �

awaria przednich wycieraczek – – – �

awaria instalacji gazowej – – – �

Âwiadczenia podstawowe

Naprawa pojazdu � � � �

Holowanie
– do 25 km – dowolne miejsce
– od 25 km – do ASO (lub

dowolne miejsce nie dalej ni˝
ASO) – limit 150 km

� � �

�

(bez limitu 150 km
dla zdarzeƒ
w Polsce)

Holowanie poszkodowanego 
– zasady jak powy˝ej

� – – –

Parking � � � �

Informacja � � � �

Âwiadczenia dodatkowe
Pojazd zast´pczy 3 dni,

ta sama klasa, podstawienie i odbiór
– – – �

Kontynuacja podró˝y, z transportem
do/z lotniska (dworca)

– – – �

Zakwaterowanie, hotel, 3 gwiazdki, 
z taxi

– – – �

Mo˝liwoÊç ∏àczenia, 
np.: 1 dzieƒ hotelu plus

2 doby samochodu zast´pczego
– – – �
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