
 
 
 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POJAZDÓW 
LĄDOWYCH  

 
Informacje dotyczące przesłanek wypłaty odszkodowania i innych świadczeń:  
§2 ust. 1 i ust 4, §4, §14, §15, §17, §18, §19, §23, §24. 
  
Informacje dotyczące ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu 
ubezpieczeń uprawniające do odmowy lub ograniczenia wypłaty odszkodowania 
zawarte są w następujących częściach warunków ubezpieczenia:  
§1 ust. 6, ust. 8, ust. 11, §2 ust. 1 i ust. 3, §4 ust. 1, §5, §9 ust. 1-3, §10, §16,         
§17 ust. 1, §18 ust. 2, ust. 7, ust. 9-10, §20, §21, §22, §23 ust. 2, §25 ust. 3,          
§27 ust. 3.     
 
 

 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
 

1.  Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTOCASCO Pojazdów Lądowych, zwane dalej “OWU” stosuje się 
w umowach ubezpieczenia zawieranych przez AIG Europe Limited, zarejestrowaną w Anglii i Walii pod 
numerem: 01486260, siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch St., Londyn EC3M 4AB, 
Wielka Brytania, reprezentowaną przez AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Oddział w Polsce zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, 
XII Wydział KRS, pod numerem KRS 0000436014, NIP 107-00-23-828, siedziba główna:  
ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, zwaną w OWU “AIG” z osobami fizycznymi i prawnymi oraz 
jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, zwanymi “Ubezpieczającym”. 

 
2.”Ubezpieczającym” w rozumieniu OWU jest również osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej, na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia.  
 
3.  Pojazdami Lądowymi, zwanymi dalej “pojazdami” są pojazdy podlegające rejestracji w Polsce zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz inne pojazdy napędzane umieszczonym w nich silnikiem 
zasilanym z własnego źródła energii. 

 
4. “Wyposażeniem Dodatkowym” są w rozumieniu OWU sprzęt i urządzenia określone w § 2 ust. 3. 
 

5.  “Suma Ubezpieczenia” jest ustaloną w umowie ubezpieczenia górną granicą odpowiedzialności AIG. 
Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości ubezpieczonego pojazdu. 

 
6.  “Wartością Pojazdu” jest w rozumieniu OWU wartość ustalona przez AIG w oparciu o notowania rynkowe 

pojazdu danej marki, typu i roku produkcji z uwzględnieniem jego wyposażenia, przebiegu i stanu 
technicznego. Notowania będące podstawą do ustalenia wartości pojazdu zawarte są w informatorach 
(katalogach) zatwierdzonych przez AIG. W przypadku braku notowań rynkowych dla danego pojazdu, wartość 
przyjęta do ubezpieczenia będzie ustalana jako średnia wartość dwóch podobnych typów pojazdów. Wartość 
pojazdu potwierdzona fakturą zakupu będzie aktualna dla celów ubezpieczeniowych przez dwa miesiące od 
dnia zakupu pojazdu. Po tym okresie, wartość będzie ustalana w oparciu o katalog wymieniony w dokumencie 
ubezpieczenia w odniesieniu do pojazdów używanych z danego rocznika produkcji. 

 
7.  Wyraz “Szkoda” będzie rozumiany jako uszczerbek majątkowy powstały wskutek wystąpienia zdarzenia 

określonego w § 4. 
 
8.  “Odszkodowaniem” w rozumieniu OWU jest kwota należna właścicielowi pojazdu w przypadku powstania 

szkody i ustalana zgodnie z niniejszymi warunkami i nie wyższa niż: 
 
1) suma ubezpieczenia w przypadku szkody powstałej w pojeździe; 
 
2) wartość wyposażenia dodatkowego wynikająca z umowy ubezpieczenia. 
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9. “Pojazdem Nielegalnie Wprowadzonym na Polski Obszar Celny” jest w rozumieniu OWU pojazd: 

 
1) nie dostarczony do miejsca odprawy celnej lub nie zgłoszony do takiej odprawy; 
 
2) wprowadzony na polski obszar celny w wyniku podania w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie 

danych niezgodnych z rzeczywistością lub z naruszeniem ograniczeń  w obrocie.  
 
10. Zwrot “Wyjaśnienie Okoliczności Niezbędnych do Ustalenia Odpowiedzialności”, będzie rozumiany jako 

uzyskanie przez AIG prawomocnego postanowienia kończącego postępowanie w sprawie dotyczącej szkody 
lub zakończenia innego postępowania prowadzonego przez lub na zlecenie AIG w celu wyjaśnienia 
okoliczności związanych ze szkodą (np. przebiegiem wypadku, kradzieżą, pochodzeniem pojazdu). 

 
11. Kradzieżą w rozumieniu OWU jest nie tylko kradzież zwykła, lecz także kradzież  zuchwała, z włamaniem, albo 

rozbój. Ubezpieczenie nie obejmuje natomiast przywłaszczenia pojazdu lub jego utraty w wyniku wejścia 
sprawcy w posiadanie klucza służącego do otwarcia i uruchomienia pojazdu za zgodą lub wskutek rażącego 
niedbalstwa Ubezpieczającego lub innej osoby upoważnionej do użytkowania tego pojazdu. Nazw 
powyższych przestępstw używa się zgodnie ze znaczeniem jakie posiadają na gruncie prawa karnego. 

 
12. “Miejscem Strzeżonym” w rozumieniu OWU jest: 

 
1) miejsce pozostające pod stałym nadzorem osób zajmujących się profesjonalnie ochroną mienia; 
 
2) teren ogrodzony, zamknięty, dozorowany w godzinach nocnych; 
 
3) garaż zamknięty na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy. 

 
13. Zwrot “Przedłużenie Umowy Ubezpieczenia” będzie rozumiany jako zawarcie kolejnej umowy ubezpieczenia na 

ten sam pojazd i przez tego samego właściciela przed wygaśnięciem umowy poprzedniej. 
 
14. Zwrot “Wznowienie Umowy Ubezpieczenia” będzie rozumiany jako zawarcie ponownie umowy na ten sam 

pojazd i przez tego samego właściciela po wygaśnięciu umowy poprzedniej. 
 
 

Przedmiot Ubezpieczenia 
§ 2 

 
1.  Na podstawie niniejszych OWU, AIG ubezpiecza pojazdy wraz z ich wyposażeniem. Ubezpieczeniu podlegają 

wyłącznie pojazdy będące własnością Ubezpieczającego. 
 
2.  Wyposażeniem pojazdu, o którym mowa w ust. 1, jest sprzęt i urządzenia służące do utrzymania i używania 

pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służące bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu 
przed kradzieżą. 

 
3.  Do wyposażenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się wyposażenia dodatkowego. Wyposażenie 

dodatkowe stanowią: 
 
1) wszelki sprzęt i urządzenia nie będące seryjnym wyposażeniem fabrycznym w danym modelu pojazdu: 

 
a) sprzęt audiofoniczny i audiowizualny; 
 
b) głośniki i anteny; 
 
c) komputer; 
 
d) pokrowce siedzeń i dywaniki; 
 
e) spojlery, etc 

 
2) sprzęt łączności radiofonicznej i telefonicznej; 
 
3) bagażnik na dachu; 
 
4) inne (po indywidualnym oszacowaniu ryzyka). 
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4.  Wyposażenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 oraz wyposażenie dodatkowe, o którym mowa w ust. 3, można 
ubezpieczyć: 

 
1) na podstawie niniejszych OWU, jeśli zostało ono zamontowane na stałe w pojeździe tj. jego demontaż 

wymaga użycia narzędzi; zamontowanie na stałe nie jest wymagane w odniesieniu do gaśnicy, 
apteczki, trójkąta ostrzegawczego; 

 
2) z zastosowaniem warunków szczególnych, według zasad określonych w § 3, jeśli nie zostały spełnione 

wymagania określone w punkcie 1. 
 
 

§ 3 
 
W umowie ubezpieczenia mogą być zastosowane zasady odmienne lub dodatkowe, inne niż te, które zostały 
określone w niniejszych OWU. Wprowadzenie dodatkowych lub innych warunków musi być dokonane na piśmie 
pod rygorem nieważności i uzgodnione przez obie strony umowy. 
 
 

Zakres ubezpieczenia 
§ 4 

 
1.  Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i innych krajów 

europejskich (włączywszy kraje wyłonione z byłego Związku Radzieckiego). Niniejsze OWU dotyczą utraty 
pojazdu wskutek kradzieży, jeśli utrata taka miała miejsce na terenie Polski i innych krajów europejskich (z 
wyłączeniem krajów wyłonionych z byłego Związku Radzieckiego, chyba, że uzgodniono inaczej). 

 
2.  Z tytułu umowy ubezpieczenia przysługuje odszkodowanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu 

wraz z jego wyposażeniem oraz utraty części pojazdu i wyposażenia wskutek: 
 
1) nagłego działania siły mechanicznej w momencie uderzenia pojazdu w człowieka, przedmiot lub zwierzę; 
 
2) kradzieży pojazdu, z zastrzeżeniem § 6 ust. 6; 
 
3) powodzi, zatopienia, huraganu lub działania innych sił przyrody; 

 
4) działania osób trzecich; 
 
5) pożaru i wybuchu; 
 
6) świadczenia pomocy osobom, którym ma być udzielona pomoc lekarska. 

 
§ 5 

 
1. Umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie niniejszych OWU nie obejmuje szkód: 
 

1) powstałych podczas prowadzenia pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu lub podobnie działających 
środków, które ten stan mogą wywołać, albo bez wymaganego prawem polskim prawa jazdy; 
 

2) spowodowanych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub inną osobę 
upoważnioną do prowadzenia pojazdu lub gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku; 
 

3) powstałych w czasie prowadzenia pojazdu, jeśli pojazd nie był zarejestrowany lub nie posiadał ważnego 
badania technicznego w chwili powstania szkody; 

 
4) powstałych w okolicznościach innych niż podane w zgłoszeniu o szkodzie; 
 
5) powstałych w pojazdach nielegalnie wprowadzonych na polski obszar celny; 
 
6) których wartość nie przekracza 300 zł, a w ubezpieczeniu motocykli i motorowerów lub wyposażenia 

dodatkowego pojazdu 50 zł; 
 

7) powstałych w czasie normalnej eksploatacji, mechanicznej awarii, normalnego zużycia, zamrożenia, 
skażenia radioaktywnego, działania innych substancji toksycznych, lub spowodowanych nieprawidłową 
naprawą, a także niewłaściwym załadunkiem lub przewozem ładunków bądź bagażu; 
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8) spowodowanych działaniami wojennymi (bez względu na to czy zostały wypowiedziane czy nie), 

rozruchami, strajkami i zamieszkami, lub wskutek czynnego udziału Ubezpieczającego w akcjach 
protestacyjnych, blokadach dróg, itp. 

 
9) spowodowanych przez akty terrorystyczne, które w rozumieniu niniejszych warunków oznaczają działanie, 

w szczególności: z użyciem siły lub przemocy lub groźby ich użycia, podjęte przez osobę bądź grupę 
(grupy) osób, działających samodzielnie lub w imieniu jakiejkolwiek (jakichkolwiek) organizacji lub rządu 
(rządów), lub pozostające z nimi w jakimkolwiek związku podjęte w celach politycznych, religijnych, 
ideologicznych lub im podobnych, w tym działanie podjęte z zamiarem wywarcia wpływu na rząd lub 
zastraszenia społeczeństwa lub jego części;  

 
10) polegających na uszkodzeniu lub zniszczeniu opon, chyba, że spowodowane zostały działaniami osób 

trzecich lub powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu, objętych 
ubezpieczeniem AC; 

 
11) powstałych przed zawarciem umowy ubezpieczenia; 

 
12) powstałych w pojeździe stanowiącym własność innej osoby niż Ubezpieczający; 

 
13) powstałych w pojeździe użytym przez Ubezpieczającego lub upoważnionego przez niego kierowcę jako 

narzędzie przestępstwa; 
 

14) jeśli Ubezpieczający nie wpłacił należnej składki (bądź którejkolwiek z jej rat) w terminie przewidzianym w 
umowie ubezpieczenia; 

 
15) obejmujących pośrednie szkody i wydatki związane ze szkodą w pojeździe np. obejmujące kary, opłaty za 

hotel, wydatki związane z podróżami służbowymi, utratą zysków, utratą dochodu, przerw w pracy itp. 
 
2. Jeśli nie uzgodniono inaczej, niniejsze ubezpieczenie nie obejmuje szkód: 
 

1) powstałych podczas jazd wyścigowych i konkursowych oraz treningów przygotowujących do odbycia tych 
jazd, jak również w czasie użytkowania pojazdu jako rekwizytu, jazd próbnych, nauki jazdy lub w 
pojazdach wynajmowanych zarobkowo przez osoby prowadzące wypożyczalnie samochodów; 

 
2) powstałych w  dodatkowym wyposażeniu  pojazdu, wymienionym  w § 2 ust. 3. 

 
3.  AIG nie odpowiada za szkody powstałe w ubezpieczonym pojeździe: 
 

1) jeśli stwierdzono, że w chwili dokonania kradzieży nie był zabezpieczony: 
 

a) w sposób przewidziany w jego konstrukcji; 
 
b) sprawnym i włączonym systemem zabezpieczającym pojazd przed kradzieżą, o ile było wymagane 

przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. 
 

2) w przypadku pozostawienia w miejscu ogólnie dostępnym klucza służącego do jego otwarcia lub 
uruchomienia; 

 
3) spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osobę upoważnioną do 

użytkowania tego pojazdu. 
 
4.  Ubezpieczenie nie obejmuje: 
 

1) szkód bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych awarią jakiegokolwiek komputera, urządzeń 
przetwarzania danych, zminiaturyzowanych układów scalonych, systemów operacyjnych, mikroprocesorów 
(obwodów komputera), układów scalonych lub podobnych urządzeń lub oprogramowania komputerowego, 
będących własnością ubezpieczającego albo innych osób, powstałych przed godziną 0:00 1 stycznia 2000 
roku, w tej godzinie, lub później, wynikające z niemożności:  

 
a) prawidłowego rozpoznania daty kalendarzowej; 
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b) gromadzenia, zapisywania, zachowywania lub odpowiedniej obróbki, interpretowania, wykonywania  
lub przetwarzania jakichkolwiek danych, informacji, poleceń lub instrukcji w związku z 
nieprawidłowym rozpoznawaniem jakiejkolwiek daty kalendarzowej; lub 

 
c) gromadzenia, zapisywania, zachowywania lub przetwarzania jakichkolwiek danych w wyniku 

wykonania jakiegokolwiek polecenia, które zostały zawarte w oprogramowaniu komputerowym, 
które to polecenie spowodowało utratę danych lub niemożność gromadzenia, zapisywania, 
zachowania lub poprawnego przetwarzania takich danych przed godziną 0:00 1 stycznia 2000 roku, 
w tej godzinie, lub później. 

 
2) szkód poniesionych w wyniku naprawy lub modyfikacji jakiejkolwiek części elektronicznego systemu 

przetwarzania danych lub urządzeń pomocniczych celem usunięcia wad, właściwości logicznych lub 
operacyjnych. 

 
3) szkód pośrednio spowodowanych brakiem, otrzymaniem niedostatecznej lub błędnej porady, konsultacji, 

oceny projektu, odbioru instalacji, konserwacji, naprawy lub nadzoru wykonywanego przez władze 
uprawnione do takiego nadzoru, przez lub na zlecenie Ubezpieczającego lub innych osób, naprawienia lub 
wypróbowania jakichkolwiek potencjalnych lub aktualnych braków, defektów lub niedostatków, o których 
mowa w pkt. 1. Powyżej. 

 
Ubezpieczenie nie obejmuje szkód pośrednich, o których mowa w pkt. 1, 2 lub 3 powyżej, niezależnie od 
tego czy spowodowane zostały również przez  jakiekolwiek inne przyczyny, niezależnie od tego czy zaszły 
one równocześnie czy też w innej kolejności. 
 

4) Szkoda bezpośrednia lub wtórna, która nie została wyłączona na podstawie innych postanowień, będzie 
objęta ochroną w ramach Umowy, o ile powstanie w następstwie następujących Zdarzeń: ogień, uderzenie 
pioruna, wybuch, uderzenie samolotu lub pojazdu, spadające obiekty, gwałtowne wichury, gradobicie, 
tornado, huragan, cyklon, zamieszki, strajki, niepokoje społeczne, akty wandalizmu, złośliwy uczynek osoby 
trzeciej, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, tsunami, zamarznięcie lub uszkodzenie spowodowane ciężarem 
śniegu 

 
 

Zawarcie Umowy Ubezpieczenia i Okres Ubezpieczenia 
§ 6 

 
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 1 roku, chyba, że umówiono się inaczej. 
 
2.  Umowę ubezpieczenia może zawrzeć na rzecz właściciela pojazdu także osoba trzecia. 
 
3. 1) Umowę ubezpieczenia zawiera się w formie pisemnej po uprzednim sprawdzeniu stanu pojazdu, jego 

wyposażenia dodatkowego zgłoszonego do ubezpieczenia, dowodu rejestracyjnego i innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia indywidualnej oceny ryzyka.  

 
 2) Jeżeli pojazd zgłaszany jest do ubezpieczenia w AIG po raz pierwszy, zakład ubezpieczeń może zażądać 

przedłożenia dokumentu stwierdzającego źródło pochodzenia pojazdu (np. faktury zakupu lub umowy 
sprzedaży lub dowodu odprawy celnej). AIG może odstąpić od oględzin pojazdu nowego i na podstawie 
faktury zakupu wystawionej przez autoryzowanego przez producenta dealera zawrzeć umowę 
ubezpieczenia przed odbiorem pojazdu, z zastrzeżeniem warunków określonych w § 7. 

 
4. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia 

Ubezpieczającemu lub jego upoważnionemu przedstawicielowi dokumentu ubezpieczenia. 
 
5.  Przedłużenie umowy ubezpieczenia może nastąpić nie wcześniej niż 30 dni przed wygaśnięciem umowy 

poprzedniej. W tym przypadku AIG może odstąpić od oględzin pojazdu. 
 
6.  AIG może nałożyć, przy zawieraniu  umowy  ubezpieczenia pojazdu, dodatkowe wymagania dotyczące 

posiadania przez ten pojazd następujących zabezpieczeń od kradzieży: 
 
1) oznakowania pojazdu systemem gwarantującym wprowadzenie danych oznakowanego pojazdu do 

banku danych, uznanego przez AIG i policję; 
 
2) zainstalowania w pojeździe urządzenia (urządzeń) zabezpieczającego przed kradzieżą, spełniających 

określone przez AIG wymagania, w szczególności: 
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a) urządzenie takie musi być dopuszczone do obrotu na rynku polskim na podstawie uzyskanego 
świadectwa wymaganego przez odpowiednie przepisy szczególne (np. znak bezpieczeństwa, 
świadectwo kwalifikacyjne, itp.); 

 
b) informacja o posiadanym świadectwie i ewentualnie ustalonej klasie skuteczności zabezpieczenia 

powinna być podana w dokumencie wykonania montażu lub sprawności urządzenia. 
 
3) AIG dokonuje własnej oceny zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 1, a ponadto może zażądać od 

Ubezpieczającego (w zależności od oceny ryzyka kradzieży), przedłożenia dokumentu stwierdzającego 
przeprowadzenie montażu lub sprawności zainstalowanych urządzeń. 

 
4) Urządzenie zabezpieczające będzie uznane za wystarczające, jeśli będzie spełniać wymagania 

określone w chwili zawarcia poprzedniej umowy ubezpieczenia zawartej z AIG i nie dłużej niż 2 lata od 
daty zamontowania takiego urządzenia w ubezpieczonym pojeździe. 

 
5) AIG może wprowadzić szczególne wymagania stawiane zakładom wykonującym montaż i ocenę 

sprawności uznawanych zabezpieczeń. 
 
6) Szczegółowe warunki zabezpieczenia pojazdów przed kradzieżą określa AIG w zależności od lokalnej 

oceny ryzyka kradzieży dla określonych grup pojazdów w zależności od np. marki, rodzaju, wartości. 
§ 7 

 
Na wniosek Ubezpieczającego, za zgodą AIG, Ubezpieczyciel może ponosić odpowiedzialność przed zapłatą 
składki, która powinna nastąpić przed upływem 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

 
§ 8 

 
1. Ubezpieczający jest zobowiązany do zapłaty składki w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia. 

Wysokość składki ustala się na podstawie oceny ryzyka dokonanej przez zakład ubezpieczeń biorąc pod 
uwagę m.in.: markę i model pojazdu, wiek pojazdu, wartość pojazdu i wyposażenia, historię szkodowości, 
rodzaj zamontowanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 

 
2. Składkę uważa się za zapłaconą z chwilą dokonania zapłaty pełnej jej wysokości upoważnionemu agentowi 

ubezpieczeniowemu zakładu, dokonania przelewu bankowego albo przekazu pocztowego, na rachunek 
bankowy zakładu ubezpieczeń. 

 
3. W razie zapłaty składki w drodze przelewu bankowego, składkę uważa się za zapłaconą w dniu uznania 

rachunku bankowego zakładu ubezpieczeń. 
 
4.  W przypadku zwiększenia wartości pojazdu w czasie trwania umowy  ubezpieczenia, podwyższenie sumy 

ubezpieczenia następuje na wniosek Ubezpieczającego, przez zawarcie umowy uzupełniającej. 
 

§ 9 
 

1.  Umowa ubezpieczenia zostaje rozwiązana: 
 
1) w razie nieopłacenia którejkolwiek raty składki w terminie określonym w umowie ubezpieczenia, z 

zastrzeżeniem ust. 3 pkt. 1; 
 
2) z chwilą wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą (patrz § 17), z zastrzeżeniem ust. 3 pkt. 2; 
 
3) z chwilą utraty przedmiotu ubezpieczenia; 
 
4)  z chwilą zbycia, sprzedania pojazdu lub zarejestrowania pojazdu na nowego właściciela; 
 
5) z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki umowa była zawarta; 

 
2. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń kończy się z dniem, w którym umowa ubezpieczenia ulega 

rozwiązaniu. 
 
3.  W przypadku, gdy ubezpieczenie obejmuje co najmniej 5 pojazdów umowa ubezpieczenia zostaje rozwiązana 

jeśli zajdą okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 5. 
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4. Na wniosek Ubezpieczającego AIG może ponownie objąć ubezpieczeniem w ramach tej samej umowy, po 
przedstawieniu pojazdu do oględzin, w przypadku o którym mowa w: 

 
1) ust. 1 pkt 1 - po opłaceniu zaległej raty (rat) składki wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie; 
 
2) ust. 1 pkt 2 - po udokumentowaniu przeprowadzenia badań technicznych dopuszczających do ruchu 

pojazd po naprawie oraz oględzinach AIG. 
 

§ 10 
 

1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o 
które ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli 
ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i 
obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia mimo 
braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 
 
2. Jeżeli w umowie ubezpieczenia zastrzeżono, że w czasie jej trwania należy zgłaszać zmiany okoliczności 
wymienionych w paragrafie poprzedzającym, ubezpieczający obowiązany jest zawiadamiać o tych zmianach 
ubezpieczyciela niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości. Przepisu tego nie stosuje się do ubezpieczeń na 
życie. 
 
3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązki określone w paragrafach 
poprzedzających spoczywają zarówno na ubezpieczającym, jak i na ubezpieczonym, chyba że ubezpieczony nie 
wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek. 
 
4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem paragrafów 
poprzedzających nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ustępów poprzedzających doszło 
z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są 
skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 

 
 

§ 11 
 

1. 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.  
 
2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, 
w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 

 
 

§ 12 
 

1.  W razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu ubezpieczenia, 
składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia może być zwrócona pod warunkiem, że w okresie 
ubezpieczenia nie nastąpiło zdarzenie, za które AIG wypłaciło odszkodowanie bądź będzie zobowiązane do 
wypłaty odszkodowania. 

 
2.  AIG dokona zwrotu składki na wniosek Ubezpieczającego po otrzymaniu oryginału polisy, chyba, że 

uzgodniono inaczej. 
 
3.  Składkę podlegającą zwrotowi ustala się proporcjonalnie do nie wykorzystanego okresu ubezpieczenia. Nie 

wykorzystany okres ubezpieczenia liczy się w pełnych miesiącach, licząc od następnego dnia po wygaśnięciu 
odpowiedzialności. 

 
4.  Ze składki podlegającej zwrotowi potrąca się koszty manipulacyjne w wysokości 20%. 
 
5.  Jeżeli Ubezpieczający zawarł nową umowę ubezpieczenia, to przy zwrocie składki nie potrąca się kosztów 

manipulacyjnych. 
 
6.  Składka podlegająca zwrotowi wypłacona będzie zgodnie z zasadami wypłat odszkodowań określonymi  

w § 24 i § 25. 
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Obowiązki Ubezpieczającego 
§ 13 

 
Ubezpieczający (właściciel pojazdu), jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania AIG o wyrejestrowaniu 
lub zbyciu ubezpieczonego pojazdu. 
 

§ 14 
W razie zaistnienia szkody kierowca uszkodzonego pojazdu lub Ubezpieczający zobowiązany jest: 
 
1) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku; 
 
2) zapobiec w miarę możliwości powiększenia się szkody; 
 
3)  powstrzymać się od dokonywania w pojeździe uszkodzonym jakichkolwiek zmian, chyba że będzie to 

uzasadnione koniecznością kontynuowania  bezpiecznej jazdy, i nie oddawać go do naprawy bez 
uprzedniego przeprowadzenia oględzin przez przedstawiciela AIG, chyba że AIG nie przeprowadziło ich w 
ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie lub 14 dni, jeżeli konieczne będzie powołanie 
niezależnych rzeczoznawców; 

 
4) w przypadku powstania szkody za granicą, niezwłocznie powiadomić o niej AIG, nie dokonywać żadnych 

zmian w uszkodzonym pojeździe ani nie oddawać go do naprawy, chyba że koszty naprawy w zakresie 
niezbędnym do kontynuowania bezpiecznej jazdy nie przekraczają limitu określonego w § 19 ust. 2 pkt 2; 

 
5) każdą szkodę powstałą w kraju lub za granicą zgłosić niezwłocznie do AIG, nie później jednak niż w ciągu 7 

dni od powstania szkody lub powrotu do kraju; 
 
6) o wypadku z ofiarami w ludziach oraz o szkodzie powstałej w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, 

że popełniono przestępstwo jak również, gdy została spowodowana poważna szkoda w mieniu, niezwłocznie 
zawiadomić policję lub inne odpowiednie organa; 

 
7) w przypadku kolizji z innym pojazdem odnotować dane pojazdu, osoby kierującej tym pojazdem, a także 

numer polisy (lub innego dokumentu ubezpieczenia), nazwę i adres ubezpieczyciela w zakresie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC); dotyczy to wszystkich uczestników kolizji;  

 
8)  w przypadku szkody spowodowanej przez pieszego odnotować jego dane osobowe i adres (w odniesieniu do 

dzieci i nieletnich - dodatkowo dane rodzica / prawnego opiekuna); 
 
9) w razie szkody spowodowanej przez zwierzęta domowe lub hodowlane, odnotować w miarę możliwości, 

dane właściciela i ewentualnego jego ubezpieczyciela w zakresie OC (obowiązkowego rolników lub 
dobrowolnego indywidualnego); 

 
10) Ubezpieczający jest zobowiązany do przechowywania kompletu dokumentów wymaganych przy zawieraniu 

umowy ubezpieczenia w związku z § 6 ust. 3 i § 6 ust. 6 pkt 2 niniejszych OWU; 
 

11) W przypadku zaistnienia szkody wskutek kradzieży ubezpieczający lub kierowca pojazdu zobowiązany jest: 
 
a) powiadomić niezwłocznie policję, nie później niż w ciągu 12 godzin; 
 
b) powiadomić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, AIG lub jego przedstawiciela udzielając 

niezbędnych informacji i wyjaśnień. 
 

§ 15 
 

Ubezpieczający zgłaszający roszczenia zobowiązany jest: 
 
1) wypełnić druk zgłoszenia szkody, inne druki i oświadczenia wymagane przez AIG oraz przedstawić opis 

przebiegu zdarzenia i okoliczności powstania wypadku; 
 
2) jeśli do szkody doszło podczas ruchu pojazdu, umożliwić AIG uzyskanie od osoby kierującej tym pojazdem 

w chwili powstania szkody: 
 
a) wglądu w dokumenty uprawniające do kierowania poszkodowanym pojazdem (prawo jazdy); 
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b) oświadczenia o trzeźwości, o ile nie była ona badana przez policję lub inne upoważnione organa; 
 
3)   przedstawić dowód rejestracyjny pojazdu; 
 
4) udostępnić posiadane dokumenty dotyczące szkody i ułatwić ustalenie wszystkich okoliczności zdarzenia 

lub rozmiaru szkody w postępowaniu prowadzonym przez i na rzecz AIG, jak również udzielić wszelkiej 
pomocy w dochodzeniu przez AIG roszczeń przeciwko sprawcy szkody. 

 
5) a) przedłożyć niezwłocznie dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 3 i § 6 ust. 6 niniejszych OWU, o ile 

było to wymagane przy zawieraniu umowy ubezpieczenia; 
 b) w przypadku kradzieży pojazdu przekazać niezwłocznie wszystkie kluczyki do pojazdu oraz urządzeń 

służących do uruchomienia zamontowanych w pojeździe zabezpieczeń od kradzieży. 
 
6) AIG może odstąpić od wymogu zawartego w § 15 pkt 3 i pkt 5 w przypadku utraty pojazdu wskutek 

kradzieży zuchwałej lub rozboju. 
 
7) W przypadku kradzieży, jeśli w pojeździe pozostawiony został dowód rejestracyjny pojazdu lub kluczyki, 

zezwalając w ten sposób na łatwy dostęp do pojazdu, będzie to interpretowane zgodnie z niniejszymi OWU 
jako rażące niedbalstwo z winy Ubezpieczającego. 

 
§ 16 

 
W razie niewypełnienia przez Ubezpieczającego, któregokolwiek z obowiązków określonych w § 14 i 15, AIG 
może zmniejszyć odszkodowanie lub odmówić jego wypłaty, jeżeli niewypełnienie obowiązku nastąpiło wskutek 
rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, a także miało istotny wpływ na ustalenie odpowiedzialności lub 
wystąpienie szkody. 
 
 

Ustalenie i Wypłata Odszkodowania 
§ 17 

 
1.  W razie szkody całkowitej AIG ustala wysokość szkody w kwocie równej wartości pojazdu (wg jego stanu 

bezpośrednio przed szkodą), po potrąceniu wartości pozostałości - obie wartości określane są według cen z 
dnia ustalania odszkodowania. Kwota odszkodowania nie może być wyższa niż określona w ten sposób kwota 
szkody, ani wyższa niż kwota o której mowa w § 20. 

 
2. Szkoda całkowita oznacza zniszczenie pojazdu w takim stopniu, że koszt jego naprawy przekracza w dniu 

ustalania odszkodowania ekonomicznie uzasadnione koszty określone następująco: 
 

 50% wartości pojazdu przy wycenie szkody na zasadach określonych w § 18 ust. 4 i § 18 ust. 5. 
3.  Pozostałości są to elementy i zespoły pojazdu nie uszkodzone lub uszkodzone w takim stopniu, że posiadają 

wartość handlową. Wartość pozostałości ustala się poprzez określenie ich procentowego udziału w wartości 
pojazdu (wg jego stanu bezpośrednio przed szkodą) z uwzględnieniem stopnia ich uszkodzenia. 

 
4.  Wartości pozostałości nie potrąca się, jeżeli za zgodą AIG właściciel pojazdu udzieli AIG pełnomocnictwa 

uprawniającego Ubezpieczyciela do zbycia pojazdu będącego przedmiotem umowy ubezpieczenia w imieniu 
Ubezpieczającego, osobie wybranej przez AIG i za cenę, którą AIG będzie uważało za odpowiednią oraz 
wyda uszkodzony pojazd wraz z dokumentami.  

 
5.  W razie całkowitego zniszczenia lub kradzieży wyposażenia dodatkowego objętego ubezpieczeniem AIG 

ustali wysokość odszkodowania przyjmując wartość wynikającą z umowy ubezpieczenia. 
 

§ 18 
 

1. a) AIG niniejszym zastrzega sobie prawo do żądania, aby pojazd uszkodzony został naprawiony w 
zakładzie naprawczym wskazanym przez AIG. Koszt naprawy zostanie ustalony przez AIG na 
postawie oryginałów faktur  (rachunków) potwierdzających dokonanie naprawy. W przypadku braku 
takich faktur, AIG określi koszty naprawy przy zastosowaniu cen z zakładów naprawczych w miejscu 
zamieszkania właściciela pojazdu. 

  
b) W razie częściowego uszkodzenia pojazdu, zniszczenia lub utraty jego części (szkoda częściowa), 

wysokość szkody ustalona zostanie przez AIG w kwocie nie wyższej niż koszt naprawy, obliczony na 
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podstawie przeciętnych średnich cen przyjętych przy likwidacji szkód w zakładach naprawczych 
współpracujących z AIG. 

 
2.  Wysokość szkody częściowej obejmuje koszty naprawy pojazdu w zakresie określonym w ocenie technicznej 

sporządzonej przez AIG lub jego przedstawiciela będące następstwem wypadku objętego ubezpieczeniem. 
AIG może uwzględnić koszty użycia zmodernizowanych części lub zespołów oraz rozszerzyć zakres naprawy 
o koszt części nie uszkodzonych, jeżeli wymaga tego technologia naprawy pojazdu. 

 
3.  Likwidacja szkody może nastąpić: 

 
a) na podstawie wyceny dokonanej przez AIG; 
 
b) na podstawie rachunków przedłożonych przez Ubezpieczającego; 1 
 
c) poprzez zawarcie ugody przez strony umowy ubezpieczenia. 

 
4.  Wycena kosztów naprawy obejmuje: 

 
1) koszt robocizny ustalany przez AIG w oparciu o: 

 
a) naprawcze normy czasowe określone przez producenta, zestawione w katalogu Eurotax i 

Audatex uznanym przez AIG; koszty operacji nie określonych w takim katalogu ustali AIG w 
oparciu o średnie ceny (normy) stosowane w Polsce; 

 
b) średnią stawkę za 1 roboczogodzinę przy czym stawka ta nie może być wyższa niż stawka 

stosowana w miejscu rejestracji pojazdu. 
 
2) koszt części zamiennych: 

a) dla pojazdów produkcji krajowej wg cen detalicznych ustalonych przez producenta z VAT; 
 
b) dla pojazdów produkcji zagranicznej - wg katalogu określonego w pkt. 1a. 

 
3) w przypadku braku cen części i norm czasowych robocizny w katalogu określonym w pkt. 1a, 

przyjmuje się ceny i normy dla pojazdu najbardziej zbliżonego właściwościami technicznymi; 
 
5.  W przypadku udokumentowania oryginalnymi, imiennymi rachunkami kosztów naprawy, AIG zwróci: 

 
1) koszty   robocizny nie  przekraczające  poziomu cen określonych w ust. 4 pkt 1;  
 

2) koszty zakupu części i materiałów do wysokości cen detalicznych ustalonych przez producenta lub 
punkty sprzedaży autoryzowane przez producenta. 

 
6.  Koszty naprawy wyższe niż określone w ust. 4 i 5 mogą być zrefundowane po uprzedniej ich akceptacji przez 

AIG. 
 
7. 1) Przy ustalaniu odszkodowania za szkody powstałe w ogumieniu uwzględnia się stopień jego normalnego 

zużycia eksploatacyjnego; 
 
2) Jeżeli do wymiany zakwalifikowano nadwozie lub kabinę pojazdu, do ustalenia wysokości szkody 

przyjmuje się cenę nowego nadwozia lub kabiny, pomniejszoną o kwotę amortyzacji wynikającą z 
okresu eksploatacji uszkodzonego nadwozia (kabiny), pomniejszoną o wartość pozostałości. W 
stosunku do przyczep campingowych, skorupę przyczepy traktuje się jak nadwozie pojazdu. 

 
3) Kwotę amortyzacji nadwozia lub kabiny pojazdu ustala się za każdy ukończony miesiąc jego 

eksploatacji, przyjmując za początek eksploatacji datę zakupu wg faktury, a w przypadku jej braku datę 
31 grudnia roku produkcji pojazdu, a za koniec eksploatacji - dzień powstania szkody. 

 
8. W przypadku likwidacji szkody częściowej w trybie określonym w § 17 ust. 4, wysokość odszkodowania 

ustala się na zasadach określonych w § 17 ust. 1 bez potrącania wartości pozostałości i udziału własnego 
 
9.  Wypłata odszkodowania uzależniona jest od zapłaty składek za cały okres ubezpieczenia wskazany w 

umowie ubezpieczenia. 
 

 10 



 
 
 

10. AIG może zażądać oględzin pojazdu w trakcie naprawy oraz po jej zakończeniu, dokonując odpowiedniej 
adnotacji w ocenie technicznej. Dzień wypłaty odszkodowania może być uzależniony od dnia dokonania 
oględzin. W przypadku uniemożliwienia przez ubezpieczającego dokonania tych oględzin, AIG wypłaca 
bezsporną cześć odszkodowania na podstawie wyceny zgodnie z ust. 4 pomniejszoną o 30%. 

 
§ 19 

 
1.  Naprawa pojazdu powinna być dokonana w Polsce, chyba, że AIG lub przedstawiciel tej spółki wyrazi zgodę 

na przeprowadzenie naprawy za granicą albo zajdą okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 2. 
 
2. 1) W przypadku szkody powstałej za granicą, jeżeli uszkodzony za granicą pojazd będzie wymagał 

naprawy, której koszt przekroczy kwotę określoną w pkt. 2, naprawa może być dokonana na koszt AIG 
wyłącznie za zgodą przedstawiciela AIG i w zakresie niezbędnym do kontynuowania bezpiecznej 
jazdy; 

  
 2) Jeśli całkowity koszt naprawy pojazdu nie przekroczy równowartości 800 USD, naprawa w zakresie 

niezbędnym do kontynuowania bezpiecznej jazdy, może być wykonana bez wymaganej zgody, o której 
mowa w pkt. 1; 

  
 3) Zwrot poniesionych kosztów naprawy określonej w pkt. 2, nastąpi w Polsce na podstawie oryginalnych, 

imiennych rachunków zawierających wyszczególnienie części zamiennych oraz specyfikację kosztów 
robocizny; 

 
4)  Jeżeli przeprowadzona za granicą bez uprzedniej zgody AIG lub przedstawiciela tej spółki naprawa 

pojazdu przekroczy kwotę określoną w pkt. 2, odszkodowanie zostanie ustalone i wypłacone według 
zasad określonych w § 18. 

 
§ 20 

 
1.  Wysokość odszkodowania nie może przekroczyć: 

 
1) wartości pojazdu określonej zgodnie z § 1 ust. 6 niniejszych OWU w dniu ustalania odszkodowania i 

nie może być wyższa od sumy ubezpieczenia na jaką zawarto umowę ubezpieczenia, a w przypadku 
szkody całkowitej - kwoty określonej zgodnie z § 17 ust. 1; 

 
2) wartości wyposażenia dodatkowego określonego w umowie. 

 
2.  W przypadku powstania następnej szkody (szkód) przed zakończeniem naprawy pojazdu po szkodzie 

poprzedniej, AIG zlikwiduje szkody łącznie. Wysokość odszkodowania za te szkody wyliczona łącznie nie 
może przekroczyć kwoty określonej w ust. 1. 

 
§ 21 

 
1.  W przypadku szkody całkowitej, kradzieży lub szkody częściowej w pojeździe ubezpieczonym, AIG potrąci z 

kwoty ustalonego odszkodowania udział własny Ubezpieczającego. Jeżeli nie umówiono się inaczej udział 
własny Ubezpieczającego wynosi 15%. 

 
 2. W przypadku, gdy pojazd nie ma uregulowanego statusu celnego i podatkowego, AIG wypłaci odszkodowanie 

na warunkach uzgodnionych osobno przez strony zainteresowane. 
 

§ 22 
 

Podanie przez Ubezpieczającego nieprawdziwych lub niepełnych danych mających wpływ na wysokość składki, 
powoduje w razie zaistnienia szkody zmniejszenie odszkodowania w proporcji wynikającej ze stosunku składki 
naliczonej do składki należnej, z zastrzeżeniem § 10. 

 
§ 23 

 
1. AIG dodatkowo zwróci koszty udokumentowane oryginalnymi rachunkami i uzasadnione okolicznościami 

wypadku. Dotyczy to wyłącznie kosztów: 
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1) zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuższym niż do dnia dokonania oględzin i 
sporządzenia powypadkowej oceny technicznej; 

 
2) wynikłych z zastosowania środków w celu zapobieżenia zwiększenia szkody; 

 
3)    transportu uszkodzonego pojazdu. 

 
2.  Wysokość kosztów wymienionych w ust. 1 nie może łącznie przekroczyć 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej 

niż 5.000 zł z tym, że koszty określone w pkt. 3 nie mogą przekroczyć 1.800 zł dla samochodów osobowych, 
ciężarowo-osobowych i motocykli, a 2.000 zł dla pozostałych pojazdów. 

 
3.  W przypadku szkody powstałej za granicą AIG lub przedstawiciel tej spółki może uznać wcześniej uzgodnione 

i ekonomicznie uzasadnione koszty wyższe niż określone w ust. 2. 
 

§ 24 
 

1.  Odszkodowanie płatne jest w złotych. Przeliczenie na złote poniesionych lub wycenionych w walutach obcych 
kosztów, następuje według kursu średniego walut obcych ustalonego przez NBP, Obowiązującego w dniu 
ustalania odszkodowania. 

2. Odszkodowanie wypłaca się: 

a) właścicielowi pojazdu bądź osobie przez niego upoważnionej; 

b) spadkobiercom, po przedłożeniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku za szkodę powstałą w 
pojeździe wchodzącym w skład masy spadkowej; 

 
c) następcom prawnym - w przypadku przekształcenia osoby prawnej. 

 
§ 25 

 
1. AIG wypłaci umówione odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie, jeśli 

szkoda (w tym kradzież), powstały na terenie Polski, albo w ciągu 60 dni - jeśli za granicą.  
 
2. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu 

ubezpieczeń albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w 
ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było 
możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia zakład ubezpieczeń powinien spełnić w terminie 
przewidzianym w ust. 1. 

 
3. AIG będzie uprawnione do odliczenia od kwoty odszkodowania należnej składki. 
 
4.  Jeśli pojazd zostanie odnaleziony po wypłacie odszkodowania, prawo własności może zostać przeniesione na 

osobę poszkodowaną na wspólnie uzgodnionych warunkach. 
 
5.  Jeśli odszkodowanie nie przysługuje, AIG informuje osobę uprawnioną o tym na piśmie w terminie, o którym 

mowa w ust. 1 podając przyczynę odmowy oraz podstawę prawną uzasadniającą odmowę wypłaty 
odszkodowania.  

 
§ 26 

 
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochrona ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania tego zawiadomienia zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego i 
ubezpieczonego oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, 
zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także pisemnie lub drogą elektroniczną 
informuje ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia o tym, jakie 
dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania. 

 
2. Jeżeli w terminach określonych w niniejszych warunkach ubezpieczenia zakład ubezpieczeń nie wypłaci 

odszkodowania, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności 
zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części, a także wypłaca bezsporną części odszkodowania. 

 
3. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym 

roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na 
okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty 
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odszkodowania. W razie odmowy zaspokojenia całości lub części roszczenia, zgłaszający powyższe 
roszczenie ma prawo do dochodzenia roszczenia na drodze sądowej. 

 
 

Przeniesienie roszczeń / Subrogacja 
§ 27 

 
1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, z dniem zapłaty odszkodowania prawa i roszczenia właściciela pojazdu 

przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzą na AIG do wysokości wypłaconego 
odszkodowania. 

2. Nie przechodzą na AIG roszczenia właściciela pojazdu przeciwko osobom, z którymi pozostaje on we 
wspólnym gospodarstwie domowym albo za które ponosi odpowiedzialność.  

3. Jeżeli właściciel pojazdu zrzekł się roszczenia o odszkodowanie od sprawcy szkody lub je ograniczył, AIG 
może odmówić wypłaty odszkodowania albo je zmniejszyć. Jeśli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia 
zostanie ujawnione po wypłacie odszkodowania, wówczas AIG przysługuje prawo dochodzenia od 
właściciela zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania. 

4. Jeżeli ze względów proceduralnych z powództwem może wystąpić tylko właściciel pojazdu lub jego następca 
prawny, na żądanie AIG udzieli on wymaganych pełnomocnictw procesowych oraz złoży wymagane 
przepisami danego kraju wnioski i oświadczenia, jak również upoważni AIG do odbioru zasądzanych kwot 
odszkodowań, odsetek i kosztów postępowania. 

 
Roszczenia Odszkodowawcze i Spory 

§ 28 
 

1. Jeżeli Ubezpieczony chciałaby zgłosić Ubezpieczycielowi reklamację inną niż dotycząca szkody, powinien to 
uczynić:  
1) pisemnie na adres AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce ul. 

Marszałkowska 111 00-102 Warszawa lub 
2) telefonicznie pod nr telefonu 22 528 51 00 albo ustnie do protokołu podczas wizyty w siedzibie 

Ubezpieczyciela lub 
3) pocztą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@aig.com. 

 
2. Jeżeli Ubezpieczony chciałaby zgłosić Ubezpieczycielowi reklamację dotyczącą szkody, powinien to uczynić:  

1) pisemnie na adres EURO-net, Centrum Autoryzacji Szkód, ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa lub 
2) telefonicznie pod nr telefonu [...] lub 
3) pocztą elektroniczną na adres e-mail: […]. 

 
3. Odpowiedź na reklamację przesyłana jest pisemnie w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, a w 

szczególnie skomplikowanych przypadkach w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na 
reklamację może być przesłana pocztą elektroniczną, o ile zgłaszający reklamację o to poprosił i wskazał 
adres e-mail. 

 
4. Ponadto, Ubezpieczony może wnosić skargi do: 

1) Rzecznika Ubezpieczonych; 
2) Komisji Nadzoru Finansowego, która sprawuje nadzór nad działalnością Ubezpieczyciela w Polsce; 
3) Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów; 
4) Financial Conduct Authority z siedzibą w Londynie, przy 25 The North Colonnade, Canary Wharf, 

Londyn E14 5HS.  
 
5. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu Ubezpieczonemu przysługuje prawo do wstępowania na 

drogę sądową w celu dochodzenia swoich roszczeń. 
 

§ 29 
 

1.  W sprawach nie uregulowanych w niniejszych OWU znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, w tym  Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 

2.  Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jakie wynikać mogą z umowy ubezpieczenia jest sąd właściwy 
dla zakładu ubezpieczeń albo dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego albo 
uprawnionego z umowy ubezpieczenia lub też spadkobiercy ubezpieczonego albo uprawnionego z umowy 
ubezpieczenia. 

 
 

 13 



 
 
 

Postanowienia końcowe 
§ 30 

 
Niniejsze OWU wchodzą w życie z dniem 30 listopada 2012 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia 
zawartych od dnia 1 grudnia 2012 roku. 

 

Polityka AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w 
Polsce w Zakresie Ochrony i wykorzystania Danych Osobowych 
 AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce („AIG”) szanuje i chroni 
prywatność swoich klientów, osób zgłaszających roszczenia oraz innych kontrahentów. „Dane Osobowe” 
identyfikują i odnoszą się do Ubezpieczającego oraz innych osób (np. członków rodziny lub bliskich 
Ubezpieczającego). Jeżeli Ubezpieczający przekazuje AIG Dane Osobowe innych osób zobowiązany jest do 
poinformowania takich innych osób o Polityce Prywatności obowiązującej w AIG.  
 
Rodzaje Danych Osobowych gromadzonych przez AIG oraz cel ich wykorzystania   
W zależności od relacji w jakiej Ubezpieczający pozostaje z AIG, Dane Osobowe, które AIG gromadzi mogą 
zawierać: informacje umożliwiające identyfikację oraz kontakt, dane dotyczące karty płatniczej oraz numer konta 
bankowego, informacje kredytowe oraz informacje dotyczące oceny zdolności kredytowej, dane wrażliwe 
dotyczące stanu zdrowia oraz inne Dane Osobowe dostarczone przez Ubezpieczającego.  Dane Osobowe mogą 
zostać użyte do: 
 
• Zarządzania polisami ubezpieczeniowymi, np. komunikacja z Ubezpieczającym, rozpatrywanie zgłoszonych 

roszczeń, kwestie dotyczące płatności 
• Podejmowania decyzji w zakresie świadczenia ochrony ubezpieczeniowej oraz pobierania składek i innych 

płatności 
• Wsparcia oraz doradztwa w sprawach medycznych oraz pomocy w podróży  
• Zarządzania oraz kontroli prowadzonej przez AIG działalności gospodarczej  
• Zapobiegania, wykrywania oraz ścigania przestępstw, np. oszustwa i prania brudnych pieniędzy  
• Ustalania oraz obrony uprawnień mających swoje źródło w przepisach prawa   
• Zapewniania zgodności podejmowanych działań z przepisami prawa, w tym prawa obowiązującego poza 

granicami Polski 
• Monitorowania oraz nagrywania rozmów telefonicznych w celu monitorowania jakości świadczonych usług, 

w celach szkoleniowych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa  
• Celów marketingowych, badania oraz analizy rynku 
 
W sytuacji, gdy Ubezpieczający wyraził zgodę na otrzymywanie od AIG bądź innych wybranych partnerów, 
informacji o charakterze marketingowym i chce tą zgodę odwołać, Ubezpieczający może zrezygnować z 
otrzymywania informacji o charakterze marketingowym kontaktując się z AIG za pośrednictwem poczty e-mail na 
adres aig.polska@aig.com bądź przesyłając informację pisemną do Agnieszki Żołędziowskiej-Kulig, Dyrektora 
Generalnego AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, Saski Point, 
Drugie Piętro, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, Polska. Jeśli Ubezpieczający zdecyduje się na 
rezygnację, AIG w dalszy ciągu może przesyłać do Ubezpieczającego inne ważne wiadomości, np. wiadomości 
dotyczące zarządzania polisą ubezpieczeniową Ubezpieczającego, czy też dotyczące zgłoszonego roszczenia.   
 
Udostępnianie Danych Osobowych – Dla osiągnięcia celów wskazanych powyżej istnieje możliwość, że Dane 
Osobowe zostaną udostępnione podmiotom należącym do grupy AIG, brokerom, czy też innym pośrednikom, 
ubezpieczycielom oraz reasekuratorom, biurom informacji kredytowej, podmiotom z branży ochrony zdrowia oraz 
innym usługodawcom. Listę podmiotów należących do grupy AIG, które mogą mieć dostęp do Danych 
Osobowych, Ubezpieczający może znaleźć na: http://www.aigcorporate.com/AIG_All_Entities.pdf.  Dane 
Osobowe będą udostępniane innym osobom trzecim (w tym organom państwowym) w sytuacji, gdy będzie to 
wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Dane Osobowe mogą zostać udostępnione potencjalnym oraz 
faktycznym nabywcom, oraz przeniesione na skutek sprzedaży spółki AIG bądź przeniesienia własności aktywów 
przedsiębiorstwa. 
 
Międzynarodowe przekazywanie danych – W związku z międzynarodowym charakterem prowadzonej przez 
AIG działalności, Dane Osobowe mogą zostać przekazane podmiotom znajdującym się w krajach innych niż 
Polska, w tym w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach, w których obowiązują przepisy dotyczące ochrony 
danych osobowych inne aniżeli te obowiązujące w Polsce.   
 
Bezpieczeństwo i przechowywanie Danych Osobowych  - AIG wprowadziła właściwe środki prawne i środki 
bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony Danych Osobowych. Usługodawcy AIG są również starannie 
wybierani oraz zobowiązani do stosowania właściwych środków bezpieczeństwa. Dane Osobowe będą 
przechowywane przez okres niezbędny dla osiągnięcia celów opisanych powyżej.  
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Wnioski lub pytania – prawo dostępu oraz poprawiania swoich Danych Osobowych będących w 
posiadaniu AIG. Aby uzyskać dostęp oraz poprawić niewłaściwe Dane Osobowe, bądź zażądać ich usunięcia 
lub ograniczenia zakresu tychże Danych Osobowych, lub sprzeciwić się ich użyciu Ubezpieczający proszony jest 
o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail: aig.polska@aig.com lub wysłanie informacji pisemnej do Agnieszki 
Żołędziowskiej-Kulig, Dyrektora Generalnego AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Oddział w Polsce, Saski Point, Drugie Piętro, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, Polska. Więcej 
szczegółów dotyczących korzystania przez AIG z Danych Osobowych Ubezpieczający może znaleźć w pełnej 
wersji Polityki Prywatności AIG na www.aig.com.pl/po-privacy-policy-polish bądź zwracając się o przesłanie kopii 
Polityki Prywatności AIG przy użyciu danych kontaktowych. 
 

 

 

 

 15 

http://www.aig.com.pl/pl-privacy-policy
http://www.aig.com.pl/po-privacy-policy-polish

