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POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia
(zwanych dalej OWU OC w ruchu zagranicznym) Sopockie
Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej
„Ubezpieczycielem”, zawiera z osobami fizycznymi,
przedsi´biorcami oraz jednostkami organizacyjnymi
nieb´dàcymi osobami prawnymi zwanymi dalej
„Ubezpieczajàcymi”, umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody
powsta∏e na terytorium paƒstw b´dàcych cz∏onkami Systemu
Zielonej Karty w zwiàzku z ruchem tych pojazdów.
2. Umow´ ubezpieczenia, o której mowa powy˝ej, mo˝na
zawrzeç na rzecz osoby trzeciej.
3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz osoby
trzeciej, postanowienia niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia stosuje si´ odpowiednio do osoby, na rzecz
której zawarto umow´.
4. Pojazdami mechanicznymi w rozumieniu niniejszych
ogólnych warunków ubezpieczenia sà pojazdy podlegajàce
rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do przepisów
prawa o ruchu drogowym.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 2
Ochronà ubezpieczeniowà z tytu∏u ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obj´ta
odpowiedzialnoÊç cywilna ka˝dej osoby, która kierujàc
pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialnoÊci
ubezpieczeniowej, wyrzàdzi∏a szkod´ w zwiàzku z ruchem tego
pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na
terytorium paƒstw, których biura narodowe sà sygnatariuszami
Jednolitego Porozumienia mi´dzy Biurami Narodowymi 
– Regulaminu Wewn´trznego.

§ 3
1. Z ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym przys∏uguje
odszkodowanie, je˝eli posiadacz lub kierujàcy pojazdem
zobowiàzani sà na podstawie prawa paƒstwa, na terytorium
którego nastàpi∏o zdarzenie, do odszkodowania za szkod´
wyrzàdzonà osobom trzecim nie pozostajàcym w stosunku
ubezpieczeniowym, tj. nie jest Ubezpieczajàcym ani
Ubezpieczonym, w zwiàzku z ruchem tego pojazdu.
2. Z zastrze˝eniem ust. 4 odszkodowanie ustala si´ i wyp∏aca
w granicach odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadacza lub
kierowcy pojazdu mechanicznego, okreÊlonych przez prawo
miejsca zdarzenia, najwy˝ej jednak do limitów i w zakresie
warunków przewidzianych w regulacjach prawnych paƒstwa, na
terytorium którego mia∏o miejsce zdarzenie lub do sumy
gwarancyjnej i w zakresie warunków okreÊlonych w umowie
ubezpieczenia.
3. Je˝eli suma gwarancyjna, przewidziana prawem miejsca
zdarzenia, jest ni˝sza od sumy gwarancyjnej ustalonej 
w umowie ubezpieczenia, lub warunki przewidziane prawem

miejsca zdarzenia majà w´˝szy zakres ni˝ warunki ustalone 
w umowie ubezpieczenia, Ubezpieczyciel pokrywa
zobowiàzanie, najwy˝ej jednak do sumy gwarancyjnej 
i w zakresie warunków okreÊlonych w dokumencie
ubezpieczenia. 
4. Je˝eli zarówno poszkodowany jak i posiadacz lub kierowca
pojazdu mechanicznego sà obywatelami Rzeczypospolitej
Polskiej oraz majà w RP miejsce zamieszkania to do
rozpatrywania roszczeƒ stosuje si´ prawo polskie, o ile prawo
miejsca zdarzenia przewiduje takà w∏aÊciwoÊç lub je˝eli
roszczenie zosta∏o zg∏oszone w Rzeczypospolitej Polskiej.
5. O ile prawo miejsca zdarzenia nie stanowi inaczej, je˝eli
szkoda wyrzàdzona zosta∏a ruchem zespo∏u pojazdów,
ubezpieczeniem OC w ruchu zagranicznym posiadacza pojazdu
silnikowego ciàgnàcego obj´ta jest szkoda spowodowana
przyczepà lub naczepà, która:
1) z∏àczona jest z pojazdem silnikowym,
2) od∏àczy∏a si´ od pojazdu silnikowego ciàgnàcego i jeszcze
si´ toczy∏a.
6. O ile prawo miejsca zdarzenia nie stanowi inaczej
ubezpieczeniem OC w ruchu zagranicznym posiadacza
przyczepy lub naczepy obj´ta jest tylko szkoda spowodowana
przyczepà lub naczepà, która:
1) nie jest z∏àczona z pojazdem silnikowym ciàgnàcym, lub
2) od∏àczy∏a si´ od pojazdu silnikowego ciàgnàcego i przesta∏a
si´ toczyç.
7. Zasady okreÊlone w ust. 5 i 6 stosuje si´ równie˝ w razie
z∏àczenia pojazdów mechanicznych w celu holowania.

SUMA GWARANCYJNA

§ 4
1. Suma gwarancyjna nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ równowartoÊç 
w z∏otych, ustalana przy zastosowaniu kursu Êredniego
og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski obowiàzujàcego 
w dniu wyrzàdzenia szkody:
a) w przypadku szkód na osobie – 2.500.000 euro w odniesieniu
do jednego zdarzenia, którego skutki sà obj´te ubezpieczeniem
bez wzgl´du na liczb´ poszkodowanych,
b) w przypadku szkód w mieniu – 500.000 euro  w odniesieniu
do jednego zdarzenia, którego skutki sà obj´te ubezpieczeniem
bez wzgl´du na liczb´ poszkodowanych.

SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 5
1. Umow´ ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym zawiera
si´ na wniosek posiadacza pojazdu lub osoby przez niego
upowa˝nionej.
2. Umow´ ubezpieczenia zawiera si´ na okres wskazany przez
posiadacza pojazdu, z tym ˝e okres ubezpieczenia nie mo˝e byç
krótszy ni˝ 15 dni i d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy.
3. Zawarcie umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel potwierdza
polisà lub innym dokumentem ubezpieczenia oraz
Mi´dzynarodowà Kartà Ubezpieczenia Samochodowego
(Zielona Karta).

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
CYWILNEJ  POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH 
W RUCHU ZAGRANICZNYM
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4. Umow´ ubezpieczenia uwa˝a si´ za zawartà z chwilà
dor´czenia przez Ubezpieczyciela posiadaczowi pojazdu lub
osobie przez niego upowa˝nionej dokumentów ubezpieczenia.
5. W przypadku utraty lub zniszczenia dokumentów
ubezpieczenia wymienionych w ust. 3 Ubezpieczyciel wystawia,
na pisemny wniosek posiadacza pojazdu lub osoby przez niego
upowa˝nionej, nowe dokumenty ubezpieczenia:
1) na czas nie przekraczajàcy okresu ubezpieczenia, który
wynika z uprzednio zawartej umowy ubezpieczenia,
2) na okres 15 dni, je˝eli do koƒca ochrony ubezpieczeniowej
wynikajàcej z zawartej umowy ubezpieczenia pozosta∏o mniej
ni˝ 15 dni. W tym przypadku Ubezpieczyciel mo˝e ˝àdaç
dop∏aty sk∏adki.

CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
UBEZPIECZYCIELA

§ 6
Je˝eli nie umówiono si´ inaczej, odpowiedzialnoÊç
Ubezpieczyciela rozpoczyna si´ z chwilà zawarcia umowy 
i zap∏acenia sk∏adki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty,
jednak nie wczeÊniej ni˝ z chwilà przekroczenia granicy
paƒstwowej Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7
1. Umowa ubezpieczenia rozwiàzuje si´:
1) z up∏ywem terminu okreÊlonego w umowie ubezpieczenia,
2) z dniem odstàpienia od umowy ubezpieczenia,
3) z dniem przeniesienia prawa w∏asnoÊci pojazdu,
4) z dniem wyrejestrowania pojazdu.
2. W tych przypadkach posiadacz pojazdu jest zobowiàzany
zwróciç zak∏adowi ubezpieczeƒ kompletny oryginalny certyfikat
Mi´dzynarodowej Karty Ubezpieczenia Samochodowego
(Zielonà Kart´).

§ 8
1. Je˝eli umow´ ubezpieczenia zawarto na okres
przekraczajàcy 6 miesi´cy, Ubezpieczajàcy ma prawo
odstàpienia od umowy w okresie 30 dni, a w przypadku, gdy
Ubezpieczajàcy jest przedsi´biorcà w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy.
2. Odstàpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia
Ubezpieczajàcego z obowiàzku op∏acenia sk∏adki za okres, 
w którym Ubezpieczyciel udziela∏ ochrony ubezpieczeniowej.
3. Posiadacz pojazdu mo˝e odstàpiç od umowy ubezpieczenia,
niezale˝nie od okresu na jaki zosta∏a zawarta, o ile odstàpienie
mia∏oby miejsce przed terminem okresu ubezpieczenia
okreÊlonym w dokumencie ubezpieczenia.
4. Wszelkie oÊwiadczenia Ubezpieczajàcego w zakresie
odstàpienia od umowy ubezpieczenia wymagajà formy
pisemnej.

§ 9
1. Je˝eli umowa ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym
uleg∏a rozwiàzaniu przed up∏ywem okresu ubezpieczenia
okreÊlonym w dokumencie ubezpieczenia, Ubezpieczyciel na
wniosek posiadacza pojazdu dokonuje zwrotu sk∏adki za
niewykorzystany okres ubezpieczenia, pod warunkiem:
1) udokumentowania podstaw rozwiàzania umowy, o których
mowa w § 7 ust. 1 pkt 2)-4),
2) z∏o˝enia pisemnego oÊwiadczenia, ˝e w okresie udzielanej
ochrony nie zaistnia∏a szkoda anga˝ujàca odpowiedzialnoÊç
Ubezpieczyciela,
3) zwrotu kompletnych oryginalnych dokumentów
ubezpieczenia, o których mowa w § 5 ust. 3.

2. WysokoÊç sk∏adki podlegajàcej zwrotowi oblicza si´ za
okres:
1) w przypadku okreÊlonym w § 7 ust. 1 pkt 2) – od dnia
nast´pnego po z∏o˝eniu wniosku o zwrot sk∏adki,
2) w przypadku okreÊlonym w § 7 ust. 1 pkt 3):
a) od dnia nast´pnego po dniu zarejestrowania pojazdu na
nabywc´, 
lub
b) od pierwszego dnia nowej umowy ubezpieczenia zawartej
przez nabywc´ pojazdu, 
lub
c) od dnia nast´pnego po up∏ywie trzydziestu dni po dniu
zbycia pojazdu, nie wczeÊniej jednak ni˝ od dnia nast´pnego po
z∏o˝eniu wniosku o zwrot sk∏adki,
3) w przypadku okreÊlonym w § 7 ust. 1 pkt 4) – od dnia
nast´pnego po terminie wskazanym w dokumencie
stanowiàcym dowód wyrejestrowania pojazdu.
3. Zwrot sk∏adki nie przys∏uguje, je˝eli w okresie ubezpieczenia
powsta∏o zdarzenie, w zwiàzku z którym Ubezpieczyciel
wyp∏aci∏ lub zobowiàzany jest do wyp∏aty odszkodowania.
Zwrot sk∏adki nie przys∏uguje równie˝, gdy niewykorzystany
okres ubezpieczenia jest krótszy ni˝ 15 dni, przy czym
rozpocz´ty miesiàc uwa˝a si´ za pe∏ny.

SPOSÓB USTALENIA I OP¸ACENIA SK¸ADKI
UBEZPIECZENIOWEJ

§ 10
1. Ubezpieczyciel ustala sk∏adk´ ubezpieczeniowà 
po dokonaniu oceny ryzyka.
2. Sk∏adka ubezpieczeniowa mo˝e byç p∏atna jednorazowo lub
na wniosek Ubezpieczajàcego roz∏o˝ona na raty. Terminy
p∏atnoÊci rat i ich wysokoÊç okreÊla si´ w umowie
ubezpieczenia.
3. Roz∏o˝enie p∏atnoÊci sk∏adki na raty jest mo˝liwe pod
warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia na okres powy˝ej 
6 miesi´cy.

§ 11
1. Sk∏adk´ z tytu∏u ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta∏e 
w zwiàzku z ruchem tych pojazdów poza granicami RP ustala
si´ w zale˝noÊci od rodzaju pojazdu, jego pojemnoÊci skokowej
silnika lub ∏adownoÊci.
2. Sk∏adka podstawowa jest ustalonà przez Ubezpieczyciela
kwotà pieni´˝nà dla danego rodzaju pojazdu o okreÊlonej
pojemnoÊci skokowej silnika lub ∏adownoÊci na wskazany 
w umowie okres ubezpieczenia.
3. Sk∏adk´ nale˝nà Ubezpieczycielowi oblicza si´ metodà
iloczynowà, stosujàc od sk∏adki podstawowej przys∏ugujàce
Ubezpieczajàcemu zni˝ki lub zwy˝ki.
4. Przy ustalaniu wysokoÊci sk∏adki uwzgl´dnia si´:
zwy˝ki sk∏adki za:
a) roz∏o˝enie p∏atnoÊci sk∏adki na raty, 
b) ubezpieczenie pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy,
zarobkowego wynajmu pojazdów, transportu towarów 
i ∏adunków niebezpiecznych, jazd próbnych, wyÊcigowych,
radów, treningów, konkursów oraz u˝ywanych jako rekwizyt,
c) za mi´dzynarodowy transport ∏adunków i mi´dzynarodowy
przewóz osób.
5. Zwy˝k´, o której mowa w ust. 4 pkt 2) ppkt b) stosuje si´ od
stawek podstawowych, bez mo˝liwoÊci zastosowania zni˝ki
okreÊlonej w ust. 4 pkt 1) ppkt b).
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PRAWA I OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO

§ 12
1. Kierujàcy pojazdem w ruchu zagranicznym obowiàzany jest
posiadaç dokumenty ubezpieczenia wymienione w § 5 ust. 3
niniejszych OWU OC w ruchu zagranicznym i okazywaç je na
ka˝de ˝àdanie organów kontrolnych.
2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za skutki nie okazania
dokumentów ubezpieczenia Mi´dzynarodowej Karty
Ubezpieczenia Samochodowego (Zielona Karta) organom
kontrolnym podczas wjazdu, przebywania i wyjazdu posiadacza
lub kierowcy z terytorium paƒstw wymienionych w dokumencie
ubezpieczenia.
3. W razie wypadku kierujàcy pojazdem mechanicznym
powinien:
1) przedsi´wziàç odpowiednie Êrodki w celu zapewnienia
bezpieczeƒstwa ruchu w miejscu wypadku, staraç si´ 
o z∏agodzenie skutków wypadku oraz w miar´ mo˝liwoÊci
zapewniç udzielenie pomocy lekarskiej osobom
poszkodowanym, jak równie˝ zabezpieczyç mienie osób
poszkodowanych,
2) zapobiec, w miar´ mo˝liwoÊci, zwi´kszeniu si´ szkody oraz
staraç si´ o zebranie dowodów pozwalajàcych na ustalenie
okolicznoÊci wypadku oraz rodzaju i rozmiarów szkody,
3) udzieliç osobom poszkodowanym niezb´dnych informacji,
koniecznych do identyfikacji zak∏adu ubezpieczeƒ, ∏àcznie 
z podaniem danych dotyczàcych zawartej umowy
ubezpieczenia,
4) w razie zderzenia z innym pojazdem mechanicznym ustaliç 
w miar´ mo˝liwoÊci nazw´ zak∏adu ubezpieczeƒ, z którym
posiadacz pojazdu (drugi uczestnik zdarzenia) zawar∏ umow´
ubezpieczenia OC,
5) powiadomiç policj´ o wypadku z ofiarami w ludziach oraz 
o wypadku powsta∏ym w okolicznoÊciach nasuwajàcych
przypuszczenia, ˝e pope∏niono przest´pstwo.
4. Posiadacz lub kierujàcy pojazdem mechanicznym sà
zobowiàzani w terminie 14 dni od daty zdarzenia, poinformowaç
pisemnie Ubezpieczyciela o zaistnia∏ym wypadku, przedstawiç
okolicznoÊci i posiadane dowody dotyczàce wypadku i rozmiaru
szkód.
5. W razie zg∏oszenia roszczenia o odszkodowanie do
posiadacza lub kierujàcego pojazdem mechanicznym,
obowiàzani sà oni niezw∏ocznie, najdalej w terminie 14 dni,
powiadomiç o tym Ubezpieczyciela dostarczajàc dokumenty
dotyczàce okolicznoÊci wypadku i rozmiaru szkody.
6. Posiadacz lub kierujàcy pojazdem nie mo˝e bez zgody
Ubezpieczyciela podejmowaç ˝adnych zobowiàzaƒ w stosunku
do osób zg∏aszajàcych roszczenia ani te˝ sk∏adaç ˝adnych
oÊwiadczeƒ o przyj´ciu odpowiedzialnoÊci za wypadek.
7. Je˝eli poszkodowany wystàpi z roszczeniem 
o odszkodowanie na drog´ sàdowà przeciwko posiadaczowi lub
kierujàcemu pojazdem mechanicznym, obowiàzani sà oni
niezw∏ocznie zawiadomiç o tym Ubezpieczyciela. Na ˝àdanie
Ubezpieczyciela zobowiàzani sà oni równie˝ udzieliç
pe∏nomocnictwa procesowego osobie wskazanej przez
Ubezpieczyciela.
8. Je˝eli prawo miejsca zdarzenia nie stanowi inaczej, bez
zgody Ubezpieczyciela nie sà pokrywane koszty zast´pstwa
procesowego w post´powaniu cywilnym za posiadacza lub
kierujàcego pojazdem.
9. Je˝eli przeciwko posiadaczowi lub kierowcy zosta∏o
wszcz´te post´powanie karne lub karnoadministracyjne lub
podobne, posiadacz lub kierowca obowiàzany jest niezw∏ocznie
powiadomiç o tym Ubezpieczyciela.
10. Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów ustanowienia obroƒcy
w post´powaniu karnym prowadzonym przeciwko posiadaczowi

lub kierowcy pojazdu, a tak˝e jakichkolwiek kar pieni´˝nych 
i grzywien lub innych obowiàzkowych p∏atnoÊci na∏o˝onych na
posiadacza lub kierowc´ pojazdu.
11. Posiadacz pojazdu zobowiàzany jest niezw∏ocznie
powiadomiç Ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu, podajàc dane
osobowe nabywcy pojazdu.
12. Je˝eli posiadacz lub kierujàcy pojazdem mechanicznym 
z winy umyÊlnej lub ra˝àcego niedbalstwa nie dope∏ni∏
któregokolwiek z obowiàzków, wymienionych w ust. 1-7 oraz 
9 i 11 a mia∏o to wp∏yw na ustalenie zakresu ich
odpowiedzialnoÊci cywilnej za zaistnienie zdarzenia obj´tego
ubezpieczeniem lub na zwi´kszenie rozmiarów szkody,
Ubezpieczyciel mo˝e dochodziç od tych osób zwrotu ca∏oÊci lub
tej cz´Êci wyp∏aconego odszkodowania, której wyp∏ata nie
nastàpi∏aby gdyby zosta∏y dope∏nione cià˝àce na nich
obowiàzki.
13. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest informowaç
Ubezpieczyciela o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub
siedziby firmy.

PRAWA I OBOWIÑZKI UBEZPIECZYCIELA

§ 13
W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zajÊciu
wypadku obj´tego ochronà ubezpieczeniowà, Ubezpieczyciel
pisemnie lub drogà elektronicznà informuje Ubezpieczajàcego 
i Ubezpieczonego o otrzymaniu tego˝ zawiadomienia oraz
informuje, jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia
odszkodowania.

ODPOWIEDZIALNOÂå UBEZPIECZYCIELA 
I WYP¸ATA ODSZKODOWANIA

§ 14
1. Ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie na podstawie
uznania roszczenia w wyniku w∏asnych ustaleƒ dokonanych 
w post´powaniu dotyczàcym ustalenia stanu faktycznego
zwiàzanego z zaistnieniem szkody, zasadnoÊci roszczeƒ 
i wysokoÊci odszkodowania, w terminie 30 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o wypadku.
2. Je˝eli wyjaÊnienie wszystkich okolicznoÊci albo wysokoÊci
odszkodowania w terminie wskazanym w ust. 1 by∏o
niemo˝liwe, odszkodowanie powinno zostaç wyp∏acone w ciàgu
14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci
wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe.
3. Je˝eli w terminach okreÊlonych w umowie ubezpieczenia
Ubezpieczyciel nie wyp∏aci odszkodowania,  zawiadamia
pisemnie osob´ zg∏aszajàcà roszczenie o przyczynach
niemo˝noÊci zaspokojenia jej roszczeƒ w ca∏oÊci lub w cz´Êci,
jednak˝e bezspornà cz´Êç odszkodowania wyp∏aca w terminach
wskazanych w ust. 1 lub 2.
4. Je˝eli odszkodowanie nie przys∏uguje lub przys∏uguje 
w innej wysokoÊci, ni˝ okreÊlonej w zg∏oszonym roszczeniu,
Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osob´ wyst´pujàcà 
z roszczeniem, wskazujàc na okolicznoÊci oraz na podstaw´
prawnà uzasadniajàcà ca∏kowità lub cz´Êciowà odmow´
wyp∏aty odszkodowania wraz z pouczeniem o mo˝liwoÊci
dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej
5. Suma pieni´˝na wyp∏acona przez Ubezpieczyciela nie mo˝e
byç wy˝sza od poniesionej szkody.

OW021_0912  12/11/2009  09:13  Page 3 tomaszk Macintosh60GB:DOKUMENTY:Hestia:druki:NOWE DRUKI_0401:OWU_now:OW021:



KM/OW021/09124

ZAWIADOMIENIA I OÂWIADCZENIA

§ 15
1. Zawiadomienia i oÊwiadczenia, które w zwiàzku z umowà
ubezpieczenia sk∏adane sà przez strony umowy, powinny byç
dokonywane na piÊmie i dor´czane za pokwitowaniem lub
przesy∏ane listem poleconym.
2. Je˝eli posiadacz lub kierowca pojazdu mechanicznego
zmieni∏ siedzib´ lub miejsce zamieszkania i nie zawiadomi∏ 
o tym Ubezpieczyciela zawiadomienia lub oÊwiadczenia
skierowane przez Ubezpieczyciela listem poleconym na
ostatnie znane miejsce zamieszkania lub siedzib´ posiadacza
lub kierujàcego pojazdem wywierajà skutki prawne od chwili, 
w której by∏yby dor´czone posiadaczowi pojazdu, gdyby nie
zmienili miejsca zamieszkania lub siedziby.

ROSZCZENIA ZWROTNE

§ 16
1. Ubezpieczycielowi przys∏uguje uprawienie dochodzenia od
kierowcy pojazdu mechanicznego zwrotu wyp∏aconego
odszkodowania, je˝eli kierujàcy:
1) wyrzàdzi∏ szkod´ umyÊlnie lub w stanie nietrzeêwoÊci lub 
w chwili wypadku znajdowa∏ si´ pod wp∏ywem Êrodków
odurzajàcych,
2) wszed∏ w posiadanie pojazdu wskutek pope∏nienia
przest´pstwa,
3) nie posiada∏ wymaganych uprawnieƒ do kierowania
pojazdem, z wyjàtkiem przypadków, gdy chodzi∏o o ratowanie
˝ycia ludzkiego lub mienia albo Êcigania przest´pcy,
4) zbieg∏ z miejsca zdarzenia,
5) w innych przypadkach okreÊlonych prawem kraju zdarzenia.
2. Uprawnienie Ubezpieczyciela do dochodzenia zwrotu
wyp∏aconego odszkodowania przys∏uguje równie˝ wówczas,
gdy posiadaczowi lub kierujàcemu pojazdem udowodniono
sfa∏szowanie dokumentu ubezpieczenia.
3. Stan nietrzeêwoÊci kierujàcego pojazdem, fakt znajdowania
si´ pod wp∏ywem Êrodków odurzajàcych oraz uprawnienia do
kierowania pojazdem ocenia si´ wed∏ug prawa paƒstwa
w∏aÊciwego dla miejsca zdarzenia.

POSTANOWIENIA KO¡COWE

§ 17
1. W porozumieniu z posiadaczem lub osobà przez niego
upowa˝nionà mogà byç wprowadzone do umowy ubezpieczenia
zawieranej na podstawie niniejszych OWU OC w ruchu
zagranicznym, postanowienia dodatkowe.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi OWU OC 
w ruchu zagranicznym w stosunkach mi´dzy Ubezpieczycielem
a posiadaczem lub kierowcà pojazdu mechanicznego majà
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
Ustawy z dnia 22.05.2003 r o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej.
3. Skargi i za˝alenia poszkodowanego b´dàcego osobà
fizycznà, rozpatrywane sà niezw∏ocznie przez Zarzàd
Ubezpieczyciela lub upe∏nomocnionego pracownika, po
przes∏aniu ich drogà pisemnà na adres siedziby
Ubezpieczyciela.
4. Odpowiedê na skargi i za˝alenia, o których mowa w ust. 3,
zostanie przes∏ana na piÊmie na wskazany adres.
5. Spory wynikajàce z umowy ubezpieczenia mogà byç
dochodzone przed sàdami wg w∏aÊciwoÊci ogólnej albo przed
sàdem w∏aÊciwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby
poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
6. Strony umowy ubezpieczenia mogà poddaç pod
rozstrzygniecie sàdu polubownego wynikajàce z niej spory.

§ 18
Niniejsze OWU OC w ruchu zagranicznym wchodzà w ˝ycie 
z dniem 11 grudnia 2009 roku i majà zastosowanie do umów
zawartych od tej daty.

Prezes Zarzàdu Cz∏onek Zarzàdu

Piotr Maria Âliwicki Jaros∏aw Piàtkowski
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