
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej 

Przedmiot i zakres 
ubezpieczenia 

Ubezpieczenie OC - Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 Poz. 1152 z dnia 16 lipca 2003 

roku z późniejszymi zmianami). 

Limit 
Odpowiedzialności 

W ubezpieczeniu OC suma gwarancyjna stanowi sumę minimalną ustawową: 

 w przypadku szkód na osobie - 5.000.000 euro w odniesieniu do jednego 

zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę 

poszkodowanych, 

 w przypadku szkód w mieniu – 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego 

zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę 

poszkodowanych, 

Za szkody powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są 

sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi, 

Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej 

przepisami tego państwa, nie niższej niż sumy określone powyżej. 

Forma umowy: Umowa generalna wraz z listą pojazdów stanowiącą jej integralną część. 

Indywidualne certyfikaty dla każdego pojazdu. 

Początek ochrony 
ubezpieczeniowej 

Pojazdy fabrycznie nowe: automatyczne objęcie ochroną ubezpieczania od dnia 

rejestracji pod warunkiem dostarczenia dokumentów w terminie nie później niż 3 

dni roboczych od daty rejestracji pojazdu. 

Pojazdy egzystujące we flocie lub kupione z tzw. „pakietem ubezpieczeń”: 

od dnia i godziny następującej po wygaśnięciu dotychczasowych polis. 

Płatność składki W dwóch lub czterech ratach bez zwyżki składki. 

Składka płatna na postawie polis lub faktur w terminie 30 dni od dnia ich 

otrzymania przez Klienta. 

Taryfikacja Składka zróżnicowana w zależności od rodzaju pojazdów. 

Zwrot składki Składka liczona pro rata temporis podlegająca zwrotowi za niewykorzystany okres 

ubezpieczenia nie będzie obciążona kosztami manipulacyjnymi. Zwrot składki 

nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Klienta kompletu 

dokumentów, stanowiących podstawę do dokonania zwrotu składki za 

niewykorzystany okres ubezpieczenia. 

Zielona Karta Bezskładkowo  

ZK wydane będą dla każdego pojazdu zgodnie z listą a następnie do wszystkich 

zgłoszonych pojazdów w trakcie trwania Umowy Generalnej 

 



Ubezpieczenie Autocasco 

Przedmiot 
ubezpieczenia 

Pojazdy osobowe, ciągnik i przyczepa wskazane w załączniku. 

Zakres 
odpowiedzialności 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wszystkie zdarzenia (all risk). 

Zakres terytorialny Polska, Europa 

Forma umowy Umowa generalna wraz z listą pojazdów stanowiącą jej integralną część. Dla 

samochodów deklarowanych w trakcie trwania umowy – indywidualne 

certyfikaty/polisy dla każdego pojazdu. 

Początek ochrony 
ubezpieczeniowej 

Pojazdy fabrycznie nowe: automatyczne objęcie ochroną ubezpieczenia od dnia 

rejestracji pod warunkiem dostarczenia dokumentacji w terminie do 3 dni 

roboczych od daty rejestracji pojazdu. 

Dla pojazdów egzystujących we flocie lub zakupionych z tzw. „pakietem 

ubezpieczeń”: od dnia i godziny następujących po wygaśnięciu dotychczasowych 

polis. 

Odpowiedzialność ZU rozpoczyna się od momentu zgłoszenia pojazdu do 

ubezpieczenia lub terminów przywołanych powyżej (moment rejestracji lub data 

wygaśnięcia polis) bez względu na fakt nieopłacenia składki. Ubezpieczony ma 

obowiązek opłacenia składki na podstawie polisy lub faktury wystawionej przez 

ubezpieczyciela w terminie i na konto przez niego wskazane. 

Pojazdy stanowiące flotę Ubezpieczającego objęte zostaną ochroną 

ubezpieczeniową bez konieczności dokonywania oględzin, od dnia następnego 

po wygaśnięciu dotychczasowych umów ubezpieczenia na podstawie wniosku o 

ubezpieczenie zawierającego wykaz pojazdów deklarowanych do ubezpieczenia 

w poszczególnych ryzykach. 

Franszyza integralna 

 

0 PLN 

Udział własny w każdej 
szkodzie 

Zniesiony 



Sposób ustalenia sumy 
ubezpieczenia 

Zgodnie z wykazem 

Odchylenia w sumie ubezpieczenia w stosunku do faktycznej wartości pojazdu w 

dniu zawarcia ubezpieczenia nie będą podstawą do stosowania zasady proporcji. 

Możliwość wprowadzenia opcji gwarantowanej sumy ubezpieczenia przez cały 

okres umowy ubezpieczenia dla wszystkich pojazdów (stała suma 

ubezpieczenia). 

Sumy ubezpieczenia podane w wykazie mogą ulec korekcie przed wystawieniem 
polisy. 

Podstawa ustalenia 

odszkodowania w 

odniesieniu do 

wartości pojazdu 

 

 

 

 

 

 

 

1. Szkody całkowite 

a. kradzieżowe – podstawą kalkulacji odszkodowanie będzie ustalona 

na początku umowy suma ubezpieczenia wg postanowień zawartych 

w pkt. „Sposób ustalenia sumy ubezpieczenia” niniejszego zapytania 

b. zniszczenie pojazdu – szkoda będzie uznana za całkowitą w 

przypadku, gdy koszty naprawy pojazdu przekroczą 70% jego sumy 

ubezpieczenia. 

c. Oględziny pojazdu – do 5 dni roboczych 

d. w przypadku oszacowania szkody w pojeździe jako całkowitej, 

Ubezpieczyciel przekaże taką informację na piśmie do 

Ubezpieczającego i Donoria S.A. w terminie 3 dni roboczych od daty 

wykonania oględzin. 

2. Szkody częściowe: 

a. szkody częściowe będą regulowane brutto lub netto czy też + 50% 

VAT    w zależności od przyjętej sumy ubezpieczenia. 

b. oględziny – do 5 dni roboczych, 

c.  ocena techniczna/kosztorys naprawy zostanie przekazana w 

terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania oględzin. 

 



Amortyzacja części 
przeznaczonych do 

wymiany 

Bez stosowania potrąceń z tytułu amortyzacji (urealnienia cen) części 

zamiennych 

Płatność składki W czterech ratach   bez zwyżki składki. 

Składka płatna na postawie polis lub faktur w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

faktury przez Klienta. 

Taryfikacja Stawka zróżnicowana w zależności od rodzaju pojazdów. 

Zwrot składki Składka liczona pro rata temporis, podlegająca zwrotowi za niewykorzystany 

okres ubezpieczenia nie będzie obciążona kosztami manipulacyjnymi. Zwrot 

składki nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Klienta kompletu 

dokumentów, stanowiących podstawę do dokonania zwrotu składki za 

niewykorzystany okres ubezpieczenia. 

Wymagane 
zabezpieczenia 

antykradzieżowe 

W zależności od wysokości sumy ubezpieczenia i rodzaju pojazdu: 

1. Samochody osobowe, ciężarowe w nadwoziu osobowego, terenowe, o 

wartości: 

a. do 250.000 PLN - jedno zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, 

b.  od 250.001 PLN. do 500.000 PLN - dwa różne zabezpieczenia 

przeciwkradzieżowe, 

c.  powyżej 500.000 PLN - dwa różne zabezpieczenia 

przeciwkradzieżowe, przynajmniej jedno musi włączać się 

samoczynnie po zamknięciu pojazdu w sposób przewidziany w jego 

konstrukcji 

2. Samochody osobowo- ciężarowe, ciężarowe o ładowności do 2,5 t o wartości  

a.  do 250.000 PLN– nie jest wymagane zabezpieczenie 

przeciwkradzieżowe. 

b.  powyżej 250.000 PLN – jedno zabezpieczenie przeciwkradzieżowe 

3. Samochody specjalne, ciężarowe o ładowności ponad 2,5 t, ciągniki 

siodłowe, naczepy, motory, motorowery – nie wymaga się zabezpieczeń. 

Jednocześnie ZU akceptuje obecny stan zabezpieczeń antykradzieżowych w 

pojazdach i uznaje je za wystarczające. 

 

 

 

  



Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów 

Przedmiot 
Ubezpieczenia 

Trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe u kierowcy i 

pasażerów pojazdów 

Potencjał do 
ubezpieczenia   

Łącznie 9 pojazdów.  

Minimalny zakres 
ubezpieczenia 

Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia powodujący trwały uszczerbek na 

zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej, w związku z ruchem pojazdu 

wymienionego w dokumencie ubezpieczenia i dodatkowo podczas:  

• wsiadania lub wysiadania z pojazdu,  

• załadowywania lub rozładowywania pojazdu.  

Dodatkowo kierowca i pasażerowie ubezpieczeni są od całkowitej niezdolności 

do pracy powstałej wskutek wypadku komunikacyjnego, 

Zakres terytorialny Zgodnie z autocasco 

Okres ubezpieczenia Zgodny z autocasco 

Limit 
odpowiedzialności 

10 000 zł na każde miejsce w pojeździe  

 

Suma ubezpieczenia po 
wypłacie 

odszkodowania 

Redukcyjna  

Przebieg ubezpieczenia Bez wpływu na szkodowość 

Płatność składki Jednorazowa. 

Składka płatna na postawie faktur w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury. 

Zwrot składki Składka liczona pro rata temporis, podlegająca zwrotowi za niewykorzystany 

okres ubezpieczenia nie będzie obciążona kosztami manipulacyjnymi. Zwrot 

składki nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Klienta kompletu 

dokumentów, stanowiących podstawę do dokonania zwrotu składki za 

niewykorzystany okres ubezpieczenia. 

  



Ubezpieczenie Assistance 

Przedmiot 
Ubezpieczenia 

Natychmiastowa pomoc na skutek awarii lub zdarzenia szkodowego 

Potencjał do 
ubezpieczenia  

Łącznie 8 pojazdów/ Zgodnie z wykazem. 

Minimalny zakres 
ubezpieczenia 

kolizja, wypadek 

Zakres terytorialny Zgodnie z autocasco 

Pojazd zastępczy Pojazd zastępczy ekwiwalentnej klasy będzie przyznany nieodpłatnie na okres 3 

dni 

Holowanie pojazdu 1. limitu kilometrów 200 km do wskazanego przez Ubezpieczonego zakładu 

naprawczego lub siedziby Ubezpieczonego wg. Wyboru Ubezpieczonego. 

 

Taryfikacja Składka zróżnicowana w zależności od rodzaju pojazdu 

Okres ubezpieczenia Zgodny z autocasco 

Płatność składki Jednorazowa  

Zwrot składki Składka liczona pro rata temporis, podlegająca zwrotowi za niewykorzystany 

okres ubezpieczenia nie będzie obciążona kosztami manipulacyjnymi. Zwrot 

składki nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Klienta kompletu 

dokumentów, stanowiących podstawę do dokonania zwrotu składki za 

niewykorzystany okres ubezpieczenia. 

 

  



Informacje dodatkowe 

Obsługa 
administracyjna 

kontraktu 

Dokumenty ubezpieczeniowe wystawiane przez Ubezpieczyciela 

Procedura obsługi 
administracyjnej 

kontraktu jako 
załącznik do UG 

Przygotowanie przez ZU procedury obsługi Umowy generalnej w zakresie 

dokumentacji ubezpieczeniowej, rozliczeń składki i raportowania danych wraz ze 

wskazaniem koordynatora. 

Obsługa szkodowa 
kontraktu 

Szkody mogą być zgłaszane za pośrednictwem Donoria S.A.. W takich 

przypadkach korespondencja będzie się odbywać również   za pośrednictwem 

Donoria S.A. – zgodnie z zakresem udzielonego umocowania ze strony Klienta. 

Procedura likwidacji 
szkód jako złącznik 

do UG 

Przygotowanie przez ZU procedury likwidacji szkód częściowych, całkowitych, 

kradzieżowych wraz ze wskazaniem koordynatora likwidacji szkód. 

 



Klauzule dodatkowe ogólne – Sekcja A  
Klauzula 

A1  

Niezmienności warunków finansowych  

Zaakceptowane przez strony umowy stawki/składki oraz warunki, będą niezmienne w trakcie 

jej trwania ważności oferty/umowy generalnej niezależnie od zmiany taryf oraz przepisów 

prawnych. 

Klauzula 
A2 

Wyznaczania okresu płatności składki 

Zakład Ubezpieczeń ustala termin płatności składki za zawarte umowy ubezpieczenia na 30 

dni od dnia wystawienia dokumentu ubezpieczenia lub faktury, w zależności od decyzji 

Ubezpieczającego. Termin płatności  rat wskazany zostanie, w dokumencie ubezpieczenia lub 

fakturze  w zależności od wyboru Ubezpieczającego. 

Klauzula 
A3 

Zapłaty składki 

Jeżeli zapłata składki albo raty składki za ryzyka w ramach Umowy Generalnej dokonywana 

jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę, 

w której Ubezpieczający złożył w banku lub urzędzie pocztowym zlecenie przelewu składki na 

konto Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na koncie Ubezpieczającego znajdowała się 

wystarczająca kwota środków na dzień zlecenia zapłaty. 

Klauzula 
A4 

Poinformowania o odstąpieniu od umowy z tytułu nie płacenia składki/raty składki 

W przypadku, gdy Ubezpieczający nie wpłaci składki bądź raty składki w terminie wskazanym 

w umowie ubezpieczenia, Ubezpieczyciel przekaże do Donoria S.A. zestawienie zaległych 

płatności wraz z prolongatą terminu zapłaty składki. 

Klauzula 
A5 

Składania oryginału polisy do zwrotu składki 

W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia na dany pojazd ze względu na jego sprzedaż 

bądź wyrejestrowanie, Zakład Ubezpieczeń dokona zwrotu składki bez wymogu 

przedstawiania oryginału polisy. 

Klauzula 
A6 

Zwrotu składki 

Składka podlegająca zwrotowi za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej nie 

będzie obciążana kosztami manipulacyjnymi. Zwrot składki nastąpi do 14 dni od daty 

dostarczenia przez Ubezpieczającego kompletu dokumentów, stanowiących podstawę do 

dokonania zwrotu składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej na wskazane 

konto.  

Klauzula  

A7 

Pro rata temporis (1/360) 

W przypadku naliczenia składki za okres krótszy niż 12 miesięcy, Zakład Ubezpieczeń 

zastosuje zasadę pro rata temporis używając współczynnika 1/360. 

Klauzula 
A8 

Automatycznego pokrycia 

Automatyczne objecie ochroną ubezpieczenia ( OC, AC, NNW, Assitance, Szyb, Kluczyków) 

wszystkich pojazdów nowonabywanych od momentu ich zarejestrowania, pod warunkiem 

zgłoszenia  faktu nabycia pojazdu , najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty rejestracji oraz 

przekazania w terminie 3 dni od daty rejestracji pojazdu pełnych danych.  



Klauzula 
A11 

Potrącania przyszłych rat z wypłaty odszkodowania 

Zakład Ubezpieczeń nie będzie potrącał z kwoty wypłaty odszkodowania niezależnie od 

rodzaju szkody, przyszłych rat składek, dla których nie nadszedł termin do zapłaty w momencie 

przyznania odszkodowania. Wszelkie raty wymagane będą w terminach wskazanych w 

dokumentach ubezpieczeniowych. 

Klauzula 
A13 

Udostępnienia dokumentacji szkodowej 

Ubezpieczyciel gwarantuje, że w trakcie trwania likwidacji szkody klient oraz broker posiada 

dostęp do dokumentacji szkodowej, w tym głównie do dokumentacji potwierdzającej zasadność 

i wysokość wypłaconego odszkodowania. 

Klauzula 
A14 

Uznania pełnomocnictw 

Przyjmuje się, że osoba zawierająca umowę ubezpieczenia w imieniu Ubezpieczyciela posiada 

pełnomocnictwo do jej zawarcia, a Ubezpieczyciel zrzeka się uprawnień wynikających z art. 

103 k.c.. 

 

Klauzule dodatkowe dotyczące OC p.p.m.  – Sekcja B  
Klauzula 

B1 

Akceptacji dokumentów przy zwrocie składki z ubezpieczenia OC 

Ubezpieczyciel stwierdza, iż przesłanie e-mailem przez brokera kopii wypowiedzenia umowy 

OC posiadacza pojazdów mechanicznych, jest równoznaczne z dokonaniem wypowiedzenia 

przez nabywcę pojazdu i wywołuje skutki przewidziane w art. 31 ustawy z dnia 22 maja 2003 

roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i 

Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (z późniejszymi zmianami). 

Klauzula 
B2  

Akceptacji dokumentów przy zwrocie składki z umowy ubezpieczenia OC p.p.m. 

Zakład Ubezpieczeń stwierdza, że przekazanie za pośrednictwem poczty elektronicznej ( e -

meil) przez Brokera kopii wypowiedzenia umowy OC nabywcy pojazdu mechanicznego, jest 

równoznaczne z dokonaniem wypowiedzenia przez nabywcę pojazdu i wywołuje skutki 

przewidziane w art. 31 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych , 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

komunikacyjnych ( z późniejszymi zmianami). 

 

  



Klauzule dodatkowe dotyczące autocasco – Sekcja C (prosimy 
o oddzielną taryfikację klauzul C1-C6) 

Klauzula 
C1 

Braku ważnego badania technicznego 

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę zaistniałą z ubezpieczenia AC, gdy w 

momencie powstania szkody pojazd nie posiadał ważnego badania technicznego, o ile stan 

techniczny pojazdu nie miał żadnego wpływu na powstanie i rozmiar szkody. 

Klauzula 
C2 

Badań technicznych 

Ubezpieczyciel akceptuje zapis, że w nowo rozpoczętym okresie ubezpieczenia na ewentualną 

wypłatę odszkodowań nie będzie miał wpływ brak dodatkowych badań technicznych po 

szkodzie, która miała miejsce w poprzednim okresie ubezpieczenia. 

Klauzula 

C3 

Rażącego niedbalstwa / winy umyślnej 

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę w pojeździe w wypadku gdy kierowca 

kierujący pojazdem wyrządził szkodę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. 

Klauzula 
C4 

Wypłaty odszkodowania w przypadku szkody spowodowanej przez osobę trzecią 

W przypadku, gdy pojazd posiada ubezpieczenie AC i uległ szkodzie spowodowanej przez 

osobę trzecią, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z polisy AC klienta, bez oczekiwania na 

pokrycie szkody w ramach procedury regresowej, a wypłacone odszkodowanie nie będzie 

obciążać szkodowości Ubezpieczającego. 

Klauzula 
C5 

Przewrócenia pojazdu 

Włączone zostają szkody polegające na przewróceniu się pojazdu na skutek wjazdu na 

podłoże grząskie, niestabilne lub pochyłe, albo na skutek osunięcia się ziemi, a także podczas 

wykonywania czynności wyładowczych i załadowczych. 

Klauzula 
C6 

Proporcji  

Ubezpieczyciel odstępuje od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania 

Klauzula 
C7 

Zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 

Zakład Ubezpieczeń uznaje za wystarczające zainstalowane w ubezpieczonych pojazdach 

zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. 

 



Klauzule dodatkowe dotyczące likwidacji szkód – Sekcja E 

 

Klauzula 
E1 

Terminu wykonania oceny technicznej (nie dotyczy samolikwidacji – klauzula nr E3) 

Oględzin uszkodzonego pojazdu dokonuje Ubezpieczyciel. Muszą one nastąpić do 5 dni 

roboczych od daty zgłoszenia szkody. Sporządzenie oceny technicznej/kalkulacji szkody (opisu 

uszkodzeń pojazdu) nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego po dokonaniu oględzin pojazdu. 

Powyższe warunki obowiązywać będą również w przypadku konieczności dokonania oględzin 

dodatkowych, licząc od daty zgłoszenia takiej konieczności. W razie niewywiązania się z 

powyższych obowiązków, ubezpieczony ma prawo powołać niezależnego rzeczoznawcę 

(koszty wykonania takiej oceny ponosi Ubezpieczyciel) lub rozpocząć naprawę pojazdu po 

uprzednim wykonaniu dokumentacji fotograficznej pojazdu i uszkodzeń oraz przekazaniu 

kalkulacji kosztów naprawy. 

Klauzula 
E2 

Akceptacji dokumentów szkodowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem 

Ubezpieczyciel akceptuje skany dokumentów szkodowych tj. prawo jazdy, dowód rejestracyjny 

itp., potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną przez Zarząd klienta. 

Ubezpieczyciel nie wymaga przedstawiania oryginałów wobec pracownika Zakładu 

Ubezpieczeń. 

Klauzula 
E3 

Samolikwidacji 

W przypadku szkód częściowych w ramach ubezpieczenia AC, których wartość na podstawie 

sporządzonego kosztorysu przekracza franszyzę integralną, ale nie przekracza równowartości 

2.000 PLN Ubezpieczyciel przyjmie procedurę samolikwidacji szkody. 

Ubezpieczony/Ubezpieczający dokonuje zgłoszenia szkody i naprawia szkodę (bez 

wykonywania oględzin przez Ubezpieczyciela), na podstawie opisu zdarzenia, dokumentacji 

zdjęciowej oraz faktury napraw. 

Klauzula 
E4 

Naprawy bezgotówkowe 

Ubezpieczyciel dokona wypłaty odszkodowania na zasadzie bezgotówkowej w warsztatach, w 

których Ubezpieczony wykonuje naprawy swoich pojazdów. 

Klauzula 
E5 

Zakończenie likwidacji szkód 

Zawsze po zakończeniu likwidacji szkody – w chwili wypłaty bądź odmowy wypłaty 

odszkodowania – Zakład Ubezpieczeń prześle do Donoria S.A. kopię decyzji. 

Klauzula 
E6 

Pomocy przy zagospodarowaniu pozostałości po szkodzie całkowitej 

Ubezpieczyciel każdorazowo na wniosek Ubezpieczonego zobowiązuje się do udzielenia 

wszelkiej możliwej pomocy przy zagospodarowaniu i późniejszym zbyciu pozostałości pojazdu 

po szkodzie uznanej za całkowitą, w szczególności znalezienia nabywcy na pojazd w stanie 

uszkodzonym. Jednocześnie zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do pokrycia różnicy 

pomiędzy wartością pozostałości wycenioną przez zakład ubezpieczeń, a faktyczną wartością 

transakcyjną tych pozostałości po ich sprzedaży. W przypadku braku nabywcy na pojazd 

uszkodzony, Ubezpieczyciel wypłaci całą sumę odszkodowania po dokonaniu złomowania 

pojazdu. W przypadku rezygnacji Ubezpieczającego z oferty nabycia pozostałości przez 



wskazany podmiot, Ubezpieczyciel określa odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości 

pojazdu w dniu ustalania odszkodowania pomniejszonej o wartość pozostałości 

powypadkowych ustalonej na podstawie systemów eksperckich.  

Klauzula 
E7 

Niezawiadomienia o szkodzie 

Ubezpieczyciel nie będzie odmawiał lub ograniczał wypłatę odszkodowania, jeżeli szkoda, 

polegająca na zniszczeniu lub uszkodzeniu pojazdu lub jego części trwale zamontowanych lub 

jego wyposażenia, nie zostanie zgłoszona w terminach przewidzianych w OWU lub Umowie 

Generalnej. 

Klauzula 
E8 

Terminu zgłoszenia szkody  

Czas na zgłoszenie szkody zostaje wydłużony do 10 dni roboczych z zastrzeżeniem, że nie 

dotyczy to szkód kradzieżowych oraz takich sytuacji, kiedy to niezawiadomienie Zakładu 

Ubezpieczeń miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności lub ustalenie rozmiaru szkody. 

 

  



Uwagi do założeń końcowych 

1. Brak odniesienia się do którejkolwiek z klauzul, zostanie potraktowane jako Państwa zgoda na 

zaproponowany zapis przez Donoria S.A.. 

 

2. Niniejszy ubezpieczenia są zawierane za pośrednictwem i podlegają obsłudze firmy brokerskiej – 

Donoria S.A.  z siedzibą w Toruniu.  

 

3. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter poufny i nie mogą być 

wykorzystane przez Zakład Ubezpieczeń w celach innych niż przygotowanie oferty ubezpieczenia.  

4. Dane i informacje przedstawione w zapytaniu ofertowym zostały udostępnione przez 

Ubezpieczającego i należy je traktować jako podstawę do przedstawienia wstępnej oferty 

umożliwiającej ewentualne dalsze rozmowy i negocjacje mające na celu doprecyzowanie 

ostatecznych warunków umów ubezpieczenia. 

 

5. Informacje o szkodowości: 

- w załączeniu zaświadczenie o przebiegu szkodowości z TUiR Warta SA  

- brak szkód w okresie od 17.07.2017. 

 

  

 

 


