
 
Pełne informacje podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Ochrony Utraty Zni żki OC z dnia 24 września 2018 r. (kod: KOD: CB-OUZOC-01/18). Pojęcia 
użyte w niniejszym dokumencie przyjmują znaczenie określone  ww. OWU. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 

Ubezpieczenie ochrony utraty zniżek w składce ubezpieczeniowej za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej 
Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych u Ubezpieczyciela(grupa 10 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju z działu II 
załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej). 

 

Co jest przedmiotem  ubezpieczenia?  

 

 Ubezpieczenie obejmuje zachowanie zniżki w składce 
ubezpieczeniowej za bezszkodową kontynuację 

Odpowiedzialności Cywilnej Posiadacza Pojazdu Mechanicznego 
u Ubezpieczyciela, jeżeli w okresie ubezpieczenia OC posiadacza 
pojazdu mechanicznego dojdzie do jednej szkody skutkującej 

wypłatą odszkodowania. 

 Ubezpieczenie obejmuje bezszkodowy przebieg ubezpieczenia na 
dotychczasowym poziomie, jeżeli w okresie ubezpieczenia OC 
posiadacza pojazdu mechanicznego dojdzie do jednej szkody 

skutkującej wypłatą odszkodowania. 

 W ubezpieczeniu ochrony utraty zniżki OC nie ustala się sumy 
ubezpieczenia. 

 
 
 

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

 
 Zachowanie zniżek w składce ubezpieczeniowej za bezszkodową kontynuację 
ubezpieczenia oraz utrzymanie bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia na 
dotychczasowym poziomie nie dotyczy innych ryzyk w zakresie ubezpieczeń 
komunikacyjnych poza OC posiadacza pojazdu mechanicznego. 

 

Jakie s ą ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?  

 

 Brak zachowania bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia na dotychczasowym 

poziomie przy kontynuacji ubezpieczenia u Ubezpieczyciela, jeżeli w okresie 

ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego dojdzie do więcej niż 

jednej szkody skutkującej wypłatą odszkodowania, wówczas przebieg 

ubezpieczenia dla ubezpieczanego pojazdu ustala się  biorąc pod uwagę liczbę 

szkód pomniejszoną o jeden. 

 Brak Zachowania zniżek w składce ubezpieczeniowej za bezszkodową 

kontynuację ubezpieczenia u Ubezpieczyciela, jeżeli w trakcie trwania ochrony OC 

posiadacza pojazdu mechanicznego dojdzie do więcej, niż jednej szkody 

skutkującej wypłatą odszkodowania.  

 Ochroną nie można objąć utraty zniżki za bezszkodową kontynuację 

ubezpieczenia u Ubezpieczyciela i bezszkodowy przebieg ochrony 

ubezpieczeniowej pojazdu, którego właścicielem jest Ubezpieczony, który w dniu 

rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej nie ma co najmniej 20 % zniżki za 

przebieg ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych i nie ukończył 26 lat oraz jeżeli w ciągu ostatnich 12 miesięcy miał 

szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych, a w przypadku przerwy w ubezpieczeniu odpowiedzialności 

cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – przez 12 miesięcy obowiązywania 

ostatniej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych. 

 

 

Gdzie obowi ązuje ubezpieczenie?  
 Ubezpieczenie ochrony utraty zniżki obowiązuje na terytorium Polski oraz na zasadzie wzajemności, również na terytorium państw, których biura 

narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. 
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Co należy do obowi ązków ubezpieczonego?  

 Ubezpieczony, będący jednocześnie Ubezpieczającym obowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności,  
o które Ubezpieczyciel  zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach; w razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy 

rachunek obowiązek ten spoczywa zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy  
na jego rachunek. 

W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczony:  

 będący jednocześnie Ubezpieczającym zobowiązany jest do opłacenia składki; 

 będący jednocześnie Ubezpieczającym obowiązany jest zawiadamiać o zmianach okoliczności niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości. 

 

Jak i kiedy nale ży opłaca ć składki?  
Składkę ubezpieczeniową należy opłacić w wysokości i terminach określonych przez strony umowy w umowie ubezpieczenia, przy czym zapłata może być 
jednorazowa bądź w ratach. Płatność - w zależności od ustaleń stron umowy ubezpieczenia - może nastąpić w formie przelewu na dedykowany rachunek 
bankowy lub ewentualnie gotówką, poprzez pośrednika ubezpieczeniowego. 

 

Kiedy rozpoczyna si ę i kończy ochrona ubezpieczeniowa?  
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia i godziny wskazanej w umowie 
ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak, niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.Ochrona 
ubezpieczenia kończy się z upływem okresu, na który została. 

 

Jak rozwi ązać umow ę? 

Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na dłużej niż 6 miesięcy, Ubezpieczający może od niej odstąpić w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Ubezpieczający, 

który zawarł na odległość umowę ubezpieczenia, może odstąpić od niej w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia  
lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, o ile jest to termin późniejszy.  

 


