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OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 
„OC-ZIELONA KARTA”

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia „OC-ZIELONA KARTA”, zwane dalej 
OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe 
w związku z ruchem tych pojazdów poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej zawieranych przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych, zwane dalej Towarzystwem, z Ubezpieczającymi.

2. Do umowy ubezpieczenia mogą zostać wprowadzone postanowienia 
dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU, o ile nie 
pozostają one w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami 
prawa. 

3. Wprowadzenie do umowy ubezpieczenia postanowień dodatkowych lub 
odmiennych, zgodnie z ust. 3, wymaga zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

4. Towarzystwo jest zobowiązane przedstawić Ubezpieczającemu różnicę 
pomiędzy treścią umowy ubezpieczenia a OWU w formie pisemnej, 
przed zawarciem umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, 
Towarzystwo nie może powoływać się na różnicę niekorzystną dla 
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Postanowienia niniejszego ust. 5 
nie mają zastosowania do umów ubezpieczenia zawieranych w drodze 
negocjacji.

5. Warunkiem zawarcia umowy na podstawie niniejszych OWU jest 
zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,  dotyczącej tego samego 
pojazdu co najmniej na okres wskazany we wniosku o zawarcie umowy 
ubezpieczenia na podstawie niniejszych OWU.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 2

1. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna 
posiadacza lub kierującego, wskazanego we wniosku o zawarcie umowy 
ubezpieczenia pojazdem mechanicznym, za szkody wyrządzone osobom 
trzecim w związku z ruchem tego pojazdu powstałe poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, na terytoriach państw, których biura narodowe 
są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.

2. Przez Porozumienie Wielostronne w rozumieniu niniejszych OWU 
należy rozumieć umowę zawartą między biurami narodowymi z państw 
członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) oraz państw stowarzyszonych, określającą 
wzajemne stosunki między biurami narodowymi.

3. Pojazdami mechanicznymi w rozumieniu niniejszych OWU są pojazdy 
zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W przypadku zdarzeń, o których mowa w ust. 1, ubezpieczenie 
zapewnia zakres ochrony ubezpieczeniowej wymagany przez prawo 
państwa, na terytorium którego doszło do zdarzenia, lub prawo polskie, 
w zależności od tego, który z tych zakresów jest szerszy.

Zawarcie umowy 

§ 3

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku o zawarcie 
umowy ubezpieczenia, na okres nie krótszy niż 15 dni i nie dłuższy niż 12 
miesięcy. 

2. Zawarcie umowy Towarzystwo potwierdza polisą lub innym dokumentem 
ubezpieczenia oraz międzynarodowym certyfikatem ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 
(Zieloną Kartą).

3. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć również na rachunek właściciela 
ubezpieczonego pojazdu.

4. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność Towarzystwa 
rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej 
jednak niż po zapłacie składki lub jej pierwszej raty oraz nie wcześniej 
niż w momencie przekroczenia granicy państwa, na terytorium którego 
Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej na podstawie niniejszych 
OWU.

Suma gwarancyjna

§ 4 

1. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności 
cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej 
jednak do ustalonej na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu sumy 
gwarancyjnej.

2. Za szkody spowodowane w państwach, których biura narodowe 
są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, Towarzystwo 
odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego 
państwa, nie niższej jednak niż:
1) w przypadku szkód na osobie - 5 000 000 euro w odniesieniu 

do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez 
względu na liczbę poszkodowanych;

2) w przypadku szkód w mieniu - 1 000 000 euro w odniesieniu 
do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez 
względu na liczbę poszkodowanych 

3. Sumy, o których mowa w ust.2 ustalane są przy zastosowaniu kursu 
średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

Wysokość szkody

§ 5

Wysokość szkody ustala się na podstawie prawa właściwego wskazanego 
jako właściwe przez prawo miejsca powstania zdarzenia objętego ochroną 
ubezpieczeniową na podstawie niniejszych OWU.

Składka 

§ 6 

1. Wysokość składki ubezpieczeniowej oblicza się za cały czas trwania 
odpowiedzialności Towarzystwa.

2. Wysokość składki za ubezpieczenie ustala się zgodnie z obowiązującą 
w Towarzystwie w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Taryfą 
ubezpieczenia.

3. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej (rozwiązania 
umowy ubezpieczenia) przed upływem okresu na jaki umowa została 
zawarta, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres 
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

4. Składkę podlegającą zwrotowi ustala się za każdy dzień niewykorzystanego 
okresu ochrony ubezpieczeniowej.

5. Towarzystwo ma roszczenie o zapłatę składki wyłącznie 
do Ubezpieczającego. 

6. Towarzystwo może podnieść zarzuty, które mają wpływ 
na odpowiedzialność z umowy ubezpieczenia, zarówno wobec 
Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonego. 

Obowiązki posiadacza pojazdu

§ 7

1. W razie zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową 
na podstawie niniejszych OWU, posiadacz lub kierujący ubezpieczonym 
pojazdem mechanicznym jest zobowiązany do:
1) przedsięwzięcia wszystkich środków w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia;
2) starania się o złagodzenie skutków zdarzenia oraz zapewnienia 

pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak również w miarę możliwości 
zabezpieczenia mienia osób poszkodowanych; 

3) zapobieżenia, w miarę możliwości zwiększeniu się szkody; 
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4) powiadomienia Policji o zdarzeniu - nie później niż 5 dni po jego 
zaistnieniu - o ile doszło do wypadku z ofiarami w ludziach 
lub do wypadku powstałego w okolicznościach nasuwających 
przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo. 

2. Posiadacz lub kierujący ubezpieczonym pojazdem mechanicznym jest 
zobowiązany również do:
1) udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych 

informacji koniecznych do identyfikacji Towarzystwa, łącznie 
z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia;

2) niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu Towarzystwa i, udzielenia 
mu niezbędnych wyjaśnień i przekazania posiadanych informacji.

3. Jeżeli posiadacz lub kierujący ubezpieczonym pojazdem mechanicznym, 
z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, nie dopełnił obowiązków 
wymienionych w ust. 1-2 niniejszego paragrafu, Towarzystwo może 
dochodzić od tych osób zwrotu części wypłaconego uprawnionemu 
odszkodowania lub ograniczyć wypłacane tym osobom odszkodowanie. 

4. Ciężar udowodnienia faktów, uzasadniających zwrot Towarzystwu 
części odszkodowania lub ograniczenia odszkodowania, spoczywa 
na Towarzystwie.

Rozwiązanie umowy

§ 8

1. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadkach:
1) upływu okresu na jaki umowa została zawarta; 
2) odstąpienia od umowy ubezpieczenia;
3) wyrejestrowania pojazdu;
4) udokumentowania trwałej i zupełnej utraty pojazdu.

2. 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 zawarcia umowy ubezpieczenia. Odstąpienie 
od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki 
za okres, w jakim Towarzystwo udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 

Zawiadomienia i oświadczenia

§ 9

1. Zawiadomienia i oświadczenia, jakie w związku z umową ubezpieczenia 
dokonywane są przez strony umowy ubezpieczenia, powinny być 
składane na wskazany w tej umowie adres zamieszkania lub siedziby.

2. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania się o zmianie 
swojego adresu lub siedziby. 

3. Zawiadomienia i oświadczenia składane w związku z zawartą umową 
ubezpieczenia agentowi ubezpieczeniowemu działającemu w imieniu 
lub na rzecz Towarzystwa uznaje się za złożone Towarzystwu. 

Roszczenia regresowe

§ 10

Towarzystwu przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem zwrotu 
wypłaconego odszkodowania, jeżeli kierujący:
1) wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie 

nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów 
o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem 

mechanicznym, z wyjątkiem przypadków gdy chodziło o ratowanie 
życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio 
po popełnieniu przez nią przestępstwa;

4) zbiegł z miejsca zdarzenia. 

Reklamacje i spory

§ 11

1. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia 
ma prawo do złożenia reklamacji zawierającej zastrzeżenia dotyczące 
usług świadczonych przez Towarzystwo, w tym również w przedmiocie 
ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa, zasadności zgłoszonych 
roszczeń lub wysokości świadczenia.

2. Reklamacja może być złożona w każdej jednostce Towarzystwa 
obsługującej osoby wskazane w ust. 1.

3. Reklamacja może być złożona: 
1) w formie pisemnej – osobiście, w jednostce Towarzystwa 

obsługującej osoby wskazane w ust. 1, albo przesyłką pocztową 
w rozumieniu art. 3 pkt 21) ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe;

2) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty 
w jednostce, o której mowa w pkt 1);

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres 
poczta@ubezpieczeniapocztowe.pl.

4. Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamację w postaci papierowej 
lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek 
składającego reklamację, Towarzystwo może dostarczyć odpowiedź 
pocztą elektroniczną.

5. Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, 
jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego 
upływem. 

6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających 
rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym 
mowa w ust. 5, Towarzystwo w informacji przekazywanej składającemu 
reklamację: 
1) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia 

sprawy; 
2) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia 

odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania 
reklamacji.

7. Spory pomiędzy osobami wskazanymi w ust. 1 a Towarzystwem mogą 
być również zakończone w drodze postępowania przed Rzecznikiem 
Finansowym – na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego 
i o Rzeczniku Finansowym.

8. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia 
mogą dochodzić roszczeń na drodze sądowej, z pominięciem 
postępowania reklamacyjnego, o którym mowa powyżej. Powództwo 
o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo 
według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla 
miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego 
lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

9. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Postanowienia końcowe

§ 12

1. Umowy zawierane na podstawie niniejszych OWU podlegają 
prawu polskiemu. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych 
OWU zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz 
inne właściwe przepisy prawa. 

2. Niniejsze OWU zostały zatwierdzone Uchwałą nr 13 Zarządu Pocztowego 
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 29.09.2015r. i mają 
zastosowanie do umów zawartych od dnia 11.10.2015r.


