
 

Produkt: Ubezpieczenie Autocasco 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym  

Przedsiębiorstwo: TUW Medicum, ul. Staniewicka 14A, 03-310 Warszawa  

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie ? 

Ubezpieczenie działu II ubezpieczenia majątkowe, grupa 3 zgodnie z załącznikiem do 

ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.   

Co jest przedmiotem ubezpieczenia ? 
 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie ? 
 

Przedmiotem ubezpieczenia jest pojazd zarejestrowany w 
Rzeczypospolitej Polskiej, którego okres eksploatacji nie 
przekracza 15 lat wraz z jego wyposażeniem podstawowym. 
Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody polegające na 
uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży pojazdu oraz jego 
części wraz z przyjętym do ubezpieczenia wyposażeniem, 
powstałe w okresie ochrony ubezpieczeniowej, wskutek 
wszelkich zdarzeń, tzw. ubezpieczenie All Risk, z 
wyłączeniem szkód wymienionych w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia.  Ubezpieczenie może nastąpić w jednym z 
wariantów: – wariant Serwisowy – odszkodowanie za szkodę 
w oparciu o ceny części oryginalnych serwisowych, – wariant 
Kosztorysowy – odszkodowanie za szkodę w oparciu o ceny 
części zamienników. Ponadto istnieje możliwość 
rozszerzenia zakresu i ubezpieczenie dodatkowego 
wyposażenia pojazdu  czy też odstąpienie od pomniejszania 
sumy ubezpieczenia po każdej wypłacie odszkodowania. 
 

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody: 
1)spowodowane umyślnie albo wskutek rażącego 
niedbalstwa przez  Ubezpieczającego, Ubezpieczonego,  
osobę  upoważnioną  przez  właściciela  pojazdu  do  
prowadzenia pojazdu lub osobę, z którą  pozostaje on we 
wspólnym gospodarstwie domowym albo inną  osobę  
uprawnioną  do  korzystania  lub  rozporządzania  pojazdem,  
chyba  że w przypadku  rażącego  niedbalstwa  zapłata  
odszkodowania  odpowiada  w  danych okolicznościach 
względom słuszności, 
2)spowodowane aktami terroryzmu, działaniami wojennymi, a 
także  powstałe w czasie używania pojazdu w związku z 
obowiązkowymi  świadczeniami na rzecz wojska lub innych 
podmiotów, spowodowane  w trakcie zamieszek, rozruchów, 
czynnego udziału pojazdów w blokadach dróg i akcjach 
protestacyjnych, 
3)powstałe wskutek działania energii jądrowej lub skażenia  
radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz 
pola magnetycznego i elektromagnetycznego, 
4)w pojazdach nie dopuszczonych do ruchu zgodnie z 
przepisami ustawy Prawo u ruchu drogowym, 
5)w pojazdach nie posiadających ważnego badania 
technicznego  potwierdzonego wpisem do dowodu 
rejestracyjnego, jeżeli  w odniesieniu do tego pojazdu 
obowiązuje wymóg rejestracji i dokonywania okresowych 
badań technicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami  
ustawy  Prawo  o  ruchu  drogowym,  chyba  że  nie  miało  to  
wpływu  na zaistnienie szkody,  
6)powstałe  w  następstwie  użytkowania  pojazdu  niezgodnie  
z  jego  przeznaczeniem, a także  zaistniałe  wskutek  
niewłaściwego  załadowania  i  przewożenia  towaru  lub 
bagażu oraz zaistniałe podczas załadunku lub rozładunku 
pojazdu oraz inne wyłączenia zawarte w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia  
oraz inne wyłączenia zawarte w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia 
 

 

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej ? 
 

 Suma ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego określana 
jest przez  Ubezpieczającego i jego  
łączna  wartość  nie  może  przekroczyć  20%  sumy  
ubezpieczenia  pojazdu  oraz  nie  może  ona  
przekraczać kwoty 6 000 zł. 
TUW MEDICUM zwraca uzasadnione okolicznościami 
danego zdarzenia koszty: 
1)parkowania  uszkodzonego  pojazdu,  nie  dłużej  jednak  
niż  do  dnia  dokonania  pierwszych  



oględzin pojazdu i wykonania powypadkowej oceny 
technicznej przez TUW MEDICUM, 
2)holowania  lub  transportu  uszkodzonego  pojazdu  
zależności  od  wybranego  wariantu  
rozliczania szkód: 
a)wariant  kosztorysowy  –  do  miejsca  wskazanego  przez  
Klienta,  o  ile  nie  mogły  być 
pokryte z innego ubezpieczenia, jednak nie dalej niż do 100 
km od miejsca zdarzenia 
b)wariant  serwisowy  –  do  wskazanego  przez  Klienta  
zakładu  naprawczego,  miejsca  
zamieszkania  lub  siedziby  firmy  Ubezpieczonego  lub  
miejsca  tymczasowego  
parkowania, o ile nie  mogły być pokryte z innego 
ubezpieczenia, jednak nie dalej niż  
100 km od miejsca zdarzenia. 
 Łączna  wysokość  kosztów,  o  których  mowa powyżej nie  
może  przekroczyć  10%  sumy  
ubezpieczenia pojazdu określonej w umowie ubezpieczenia, 
jednak nie więcej niż 1 500 zł. 
 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie ? 
 

Teren Rzeczpospolitej Polskiej  
 

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego? 
 

Obowiązki na początku umowy ubezpieczenia 
-podanie wszystkich znanych okoliczności, o które TUW Medicum pyta przed zawarciem umowy  
 
Obowiązki w czasie trwania umowy ubezpieczenia 
-zawiadomienie TUW Medicum o wszelkich zmianach okoliczności podanych do wiadomości TUW Medicum przed zawarciem 
umowy 
– zabezpieczenie pojazdu z należytą starannością, w tym uruchomienie wymaganych w umowie ubezpieczenia zabezpieczeń 
przed kradzieżą w przypadkach opuszczania pojazdu,  
– niezwłoczne powiadomienie TUW Medicum o zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży kluczyka (karty kodowej) lub sterownika 
służącego do otwierania i uruchamiania pojazdu lub urządzeń umożliwiających uruchomienie zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych. 
   
Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:  
-w przypadku kolizji drogowej zapewnić bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku, 
-podjąć wszelkie możliwe czynności mające na celu uniknięcie zwiększenia rozmiarów szkody, 
-niezwłocznie  powiadomić  policję  w  kraju  wystąpienia  zdarzenia  o  szkodzie,  jeżeli szkoda  powstała  wskutek  kradzieży  
pojazdu  lub  jego  części,  włamania  do  pojazdu, rozboju lub zaboru w celu krótkotrwałego użycia, zaistnienia innego 
przestępstwa albo wypadku z ofiarami w ludziach, 
-w przypadku kolizji z innym pojazdem, ustalić o ile jest to możliwe i przekazać TUW MEDICUM  dane  dotyczące  tego  
pojazdu,  osoby  kierującej  tym  pojazdem,  a  także numer dokumentu ubezpieczenia, nazwę i adres zakładu ubezpieczeń, 
z którym została zawarta  umowa  obowiązkowego  ubezpieczenia  OC  posiadaczy  pojazdów mechanicznych. Obowiązek,  
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, obejmuje dane wszystkich pojazdów uczestniczących w kolizji, 
-w  przypadku  szkody  spowodowanej  przez  pieszego  lub  rowerzystę,  o  ile  jest  to możliwe zanotować jego dane osobowe 
i adres, 
- nie  dokonywać  w  uszkodzonym  pojeździe  żadnych  zmian  nieuzasadnionych koniecznością kontynuowania dalszej 
bezpiecznej  jazdy oraz nie dokonywać napraw bez uprzedniego przeprowadzenia  oględzin pojazdu przez TUW MEDICUM 
-zgłosić szkodę  do  TUW MEDICUM w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji o szkodzie, 
Wypłata odszkodowania  
TUW Medicum wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Gdyby 
wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności TUW Medicum lub wysokości 
świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie wypłaca się w terminie 14 dni, od dnia w którym przy zachowaniu należytej 
staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną część świadczenia TUW Medicum wypłaca w 
terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie. 

Jak i kiedy należy opłacać składki ? 

Składka płatna jest jednorazowo lub  w ratach, stosownie do postanowień umowy ubezpieczenia. Terminy płatności składki 
lub rat składki, ich wysokość praz sposób płatności określone są w  dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy 
ubezpieczenia 
 



Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa ? 

Umowy zawiera się na okres 1 roku. 
Daty początku i końca ochrony ubezpieczeniowej określone są w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy 
ubezpieczenia . 
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczenia wygasł przed tym 
terminem na skutek: 
-odstąpienia od umowy w przypadkach wynikających z przepisów prawa, 
-z chwilą zbycia przedmiotu ubezpieczenia 
-wyczerpania się sumy ubezpieczenia   
 

Jak rozwiązać umowę ? 

Jeżeli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia 
w ciągu 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie 
od umowy lub rozwiązanie umowy powinno zostać potwierdzone pisemnym oświadczeniem woli.     
 

 

 


