
Ogólne warunki ubezpieczenia PZU AutoSzyba

Rozdział I. Rozdział II.

Postanowienia ogólne Przedmiot ubezpieczenia

§ 1. § 5.

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU AutoSzyba (zwane dalej OWU) 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zorganizowanie oraz pokrycie 
mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pow- przez PZU SA kosztów naprawy lub wymiany szyby czołowej, szyb 
szechny Zakład Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną (zwaną dalej PZU SA) bocznych lub szyby tylnej, o ile nie stanowi ona integralnej części 
z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjny- dachu pojazdu, zamontowanych w ubezpieczonym pojeździe, w ra-
mi niebędącymi osobami prawnymi. zie zajścia w okresie ubezpieczenia wypadku ubezpieczeniowego.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, na podstawie OWU PZU SA przyjmuje do 
§ 2. ubezpieczenia następujące rodzaje pojazdów zarejestrowanych

1. W porozumieniu z ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia w Rzeczypospolitej Polskiej:
mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od 1) samochody osobowe;
ustalonych w OWU. 2) samochody ciężarowe;

2. PZU SA zobowiązany jest przedstawić ubezpieczającemu różnicę 3) autobusy.
między treścią umowy a OWU w formie pisemnej przed zawarciem 3. Ubezpieczeniem nie mogą być objęte pojazdy:
umowy. W razie niedopełnienia tego obowiązku PZU SA nie może 1) wykorzystywane jako taksówki osobowe lub do zarobkowego 
powoływać się na różnicę niekorzystną dla ubezpieczającego lub przewozu osób;
ubezpieczonego. Przepisu nie stosuje się do umów ubezpieczenia 2) wynajmowane zarobkowo w ramach działalności gospodarczej 
zawieranych w drodze negocjacji. w zakresie wynajmu pojazdów;

3) udostępniane jako samochody zastępcze na zasadach innych 
§ 3. niż wynajem pojazdu;

W sprawach nieuregulowanych w OWU mają zastosowanie odpo- 4) wykorzystywane do przewozu przesyłek kurierskich;
wiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy pra- 5) wykorzystywane do jazd interwencyjnych lub patrolowych w ra-
wa polskiego. mach działalności gospodarczej polegającej na ochronie osób 

lub mienia._______________________________________________________
_______________________________________________________Definicje pojęć
Rozdział III.

§ 4.

Przez pojęcia użyte w OWU rozumie się: Zakres ubezpieczenia i suma ubezpieczenia
1) koszt naprawy lub wymiany szyby – koszt szyby i usługi po-

§ 6.legającej na zamontowaniu szyby lub koszt usługi polegającej 
na naprawieniu szyby, w tym koszty wymiany lub naprawy ele- 1. Organizacja naprawy lub wymiany szyb w ubezpieczonym po-
mentów montażowych związanych z szybą takich jak uszczel- jeździe wykonywana jest przez PZU SA tylko na terytorium Rze-
ki, listwy, uchwyty, o ile uszkodzenia lub zniszczenia tych ele- czypospolitej Polskiej.
mentów powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszcze- 2. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego poza granicami Rze-
niem szyby lub ich wymiana wynika z technologii naprawy lub czypospolitej Polskiej ubezpieczony może we własnym zakresie 
wymiany szyby, z wyłączeniem kosztów innych napraw w ubez- zlecić za granicą naprawę lub wymianę szyby w ubezpieczonym 
pieczonym pojeździe; pojeździe, wówczas PZU SA zwraca ubezpieczonemu poniesione 

2) przedstawiciel PZU SA – przedsiębiorca współpracujący z PZU SA koszty naprawy lub wymiany szyby.
świadczący usługi wymiany i naprawy szyb w pojazdach;

§ 7.3) osoba uprawniona do korzystania z pojazdu – osoba, która 
weszła w posiadanie kluczyka lub sterownika, służących do 1. PZU SA pokrywa koszty naprawy lub wymiany szyb w ubezpie-
otwarcia lub uruchomienia pojazdu za zgodą właściciela po- czonym pojeździe do wysokości sumy ubezpieczenia określonej
jazdu lub innej osoby uprawnionej do posiadania kluczyka lub w umowie ubezpieczenia.
sterownika do tego pojazdu; 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, suma ubezpieczenia określana jest 

4) składka – wynagrodzenie należne PZU SA z tytułu udzielonej przez PZU SA w uzgodnieniu z ubezpieczającym, przy czym nie mo-
ochrony ubezpieczeniowej; że być wyższa niż 10.000 zł.

5) suma ubezpieczenia – kwota stanowiąca górną granicę odpo- 3. Minimalna suma ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów po-
wiedzialności PZU SA, ustalona na wszystkie wypadki ubez- jazdów wynosi:
pieczeniowe powstałe w okresie ubezpieczenia; 1) w przypadku samochodów osobowych, ciężarowych w nadwoziu 

6) szkoda eksploatacyjna – szkoda powstała w wyniku zużycia po- osobowego lub innych o ładowności do 750 kg – 2.000 zł;
jazdu, jego części lub wyposażenia, a także szkoda, do naprawie- 2) w przypadku samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 
nia której zobowiązany jest określony podmiot w ramach gwa- 750 kg i dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – 3.000 zł;
rancji lub rękojmi za wady pojazdu, jego części lub wyposaże- 3) w przypadku samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ma-
nia albo za wady naprawy pojazdu, jego części lub wyposażenia; sie całkowitej powyżej 3,5 tony – 8.000 zł.

7) szyba porównywalnej jakości – szyba zamienna, której produ- 4. Suma ubezpieczenia w przypadku autobusów wynosi 10.000 zł.
cent zaświadcza, że jest tej samej jakości co szyba stosowa- 5. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o każdą kwotę wypłaco-
na do montażu pojazdu danej marki przez jego producenta; ną przez PZU SA na pokrycie kosztów wymiany lub naprawy szy-

8) ubezpieczający – osoba zawierająca z PZU SA umowę ubez- by w ubezpieczonym pojeździe. Zwrot kosztów dodatkowych, o których 
pieczenia (właściciel pojazdu zawierający umowę ubezpiecze- mowa w § 21, nie powoduje zmniejszenia sumy ubezpieczenia.
nia na własny rachunek albo inna osoba zawierająca umowę 6. Jeżeli nie umówiono się inaczej, w przypadku zajścia wypadku 
ubezpieczenia na rachunek właściciela pojazdu); ubezpieczeniowego – gdy w terminie 12 miesięcy poprzedzają-

9) ubezpieczony – właściciel pojazdu; cych dzień zajścia tego wypadku miały miejsce wypadki ubezpie-
10) ubezpieczony pojazd – pojazd określony w dokumencie potwier- czeniowe, za które PZU SA ponosił odpowiedzialność z tytułu ubez-

dzającym zawarcie umowy ubezpieczenia; pieczenia PZU AutoSzyba, powodujące konieczność wymiany 
11) wypadek ubezpieczeniowy – uszkodzenie lub zniszczenie szyby – PZU SA pokrywa koszty wymiany szyby w ubezpieczonym 

w ubezpieczonym pojeździe szyby czołowej, szyby bocznej lub szyby pojeździe w wysokości 70% kosztów wymiany, jednak nie więcej niż 
tylnej, o ile nie stanowi ona integralnej części dachu pojazdu. do wysokości sumy ubezpieczenia.

ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/27/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, www.pzu.pl, infolinia: 801 102 102
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posiadaczy pojazdów mechanicznych, umowy ubezpieczenia auto-

Wyłączenia odpowiedzialności casco lub umowy ubezpieczenia minicasco.
3. W przypadku kontynuacji ubezpieczenia tego samego pojaz-

§ 8. du w PZU SA, wymagania co do zawarcia umów ubezpieczenia, 
1. PZU SA nie pokrywa kosztów wymiany lub naprawy szyby w ubez- o których mowa w ust. 2, mogą być określone odmiennie, w za-

pieczonym pojeździe, jeżeli uszkodzenie lub zniszczenie szyby: leżności od indywidualnej oceny ryzyka.
1) spowodowane zostało umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 4. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie danych 

przez ubezpieczonego lub osobę uprawnioną do korzystania zgłaszanych przez ubezpieczającego. PZU SA może uzależnić 
z pojazdu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa pokrycie zawarcie umowy ubezpieczenia od udokumentowania tych da-
kosztów wymiany lub naprawy szyby w ubezpieczonym pojeździe nych.
odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności; 5. PZU SA może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od do-

2) spowodowane zostało umyślnie przez osobę, z którą ubezpie- konania oględzin szyb w ubezpieczonym pojeździe.
czony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;

§ 10.3) powstało podczas kierowania pojazdem przez ubezpieczonego, 
osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu lub osobę, z którą 1. Zawarcie umowy ubezpieczenia PZU SA potwierdza dokumen-
ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym: tem ubezpieczenia.
a) w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub 2. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy albo na 

pod wpływem środków odurzających, substancji psycho- okres krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe).
tropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepi- 3. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości PZU SA 
sów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wszystkie znane sobie okoliczności, o które PZU SA zapytywał 
wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego lub przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Jeżeli ubezpieczający 

b) nieposiadającego uprawnień do kierowania ubezpieczo- zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży rów-
nym pojazdem, wymaganych prawem kraju zajścia wypadku nież na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu 
ubezpieczeniowego, chyba że nie miało to wpływu na zajście znane. W razie zawarcia przez PZU SA umowy ubezpieczenia 
wypadku ubezpieczeniowego; mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte oko-

4) powstało podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym liczności uważa się za nieistotne.
lub pojazdem nieposiadającym ważnego dowodu rejestracyj- 4. W czasie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczający zo-
nego lub ważnego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu bowiązany jest zawiadomić PZU SA o zmianie okoliczności,
do tego pojazdu obowiązuje wymóg rejestracji lub dokonywa- o których mowa w ust. 3, niezwłocznie po otrzymaniu o nich 
nia okresowych badań technicznych, a stan techniczny pojazdu wiadomości.
miał wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego; 5. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obo-

5) spowodowane zostało działaniami wojennymi, a także powsta- wiązki określone w ust. 3 i 4 spoczywają zarówno na ubezpie-
ło w czasie używania pojazdu w związku z określonymi w prze- czającym, jak i na ubezpieczonym, chyba że ubezpieczony nie 
pisach prawa obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.
lub innych podmiotów, a także zaistniało w pojazdach czynnie 6. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które 
uczestniczących w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg lub z naruszeniem ust. 3–5 nie zostały podane do jego wiadomości. 
innych podobnych zdarzeniach; Jeżeli do naruszenia ust. 3–5 doszło z winy umyślnej, w ra-

6) powstało podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępst- zie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową
wa przez ubezpieczonego, osobę uprawnioną do korzystania i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zda-
z pojazdu lub osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspól- niu poprzedzającym.
nym gospodarstwie domowym; 7. W razie zbycia ubezpieczonego pojazdu prawa z umowy ubez-

7) powstało w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z je- pieczenia mogą być przeniesione na jego nabywcę.
go przeznaczeniem, a także zaistniało wskutek niewłaściwego 8. Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na dotychczaso-
załadowania, przewożenia lub rozładowywania ładunku lub ba- wego posiadacza pojazdu będącego korzystającym z pojazdu na 
gażu w ubezpieczonym pojeździe; podstawie umowy leasingu albo najemcą albo kredytobiorcą, 

8) powstało w wyniku wad fabrycznych szyb (np. wady surowca któremu bank oddał przewłaszczony pojazd do używania, nie 
lub defekty produkcyjne); wymaga zgody PZU SA. W takim przypadku zbywca lub na-

9) powstało w trakcie wykonywania naprawy pojazdu; bywca pojazdu najpóźniej w dniu jego zbycia zobowiązany jest 
10) powstało podczas: zawiadomić PZU SA o fakcie przeniesienia praw z umowy ubez-

a) jazd wyścigowych i konkursowych oraz treningów do tych pieczenia, dostarczając do PZU SA dokument potwierdzają-
jazd, cy przeniesienie tych praw. PZU SA potwierdza przeniesienie 

b) kierowania pojazdem wykorzystywanym do nauki jazdy. praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę pojazdu w formie pi-
2. Ponadto z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są: semnej.

1) szkody eksploatacyjne; 9. Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na osoby inne niż 
2) uszkodzenia lub zniszczenia w innych niż szyba czołowa, tyl- wskazane w ust. 8 wymaga zgody PZU SA.

na nie stanowiąca integralnej części dachu pojazdu lub szyba 10. W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia, na nabywcę 
boczna, szklanych elementach ubezpieczonego pojazdu, np. szy- pojazdu przechodzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy, 
berdach, szkło reflektora, lusterko, dach szklany; chyba że strony za zgodą PZU SA umówiły się inaczej. Pomimo 

3) uszkodzenia lub zniszczenia nalepki kontrolnej; tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z na-
4) uszkodzenia lub zniszczenia powstałe w elementach monta- bywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia 

żowych związanych z szybą takich jak uszczelki, listwy, uchwy- własności pojazdu na nabywcę.
ty, chyba że ich uszkodzenie lub zniszczenie powstało jedno- 11. Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na 
cześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem szyby lub gdy ich nabywcę pojazdu, ochrona ubezpieczeniowa wygasa z chwilą 
wymiana wynika z technologii naprawy lub wymiany szyby; przejścia własności pojazdu na nabywcę.

5) uszkodzenia lub zniszczenia elementów wyposażenia pojazdu, 12. Postanowień ust. 7–11 nie stosuje się przy przenoszeniu wierzy-
które nie stanowią integralnego elementu konstrukcyjnego telności, jakie powstały lub mogą powstać wskutek zajścia prze-
szyby, a są związane na stałe z szybą, w szczególności folie widzianego w umowie wypadku.
antywłamaniowe lub przyciemniające. _______________________________________________________

3. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za koszty naprawy lub wy-
miany szyby w ubezpieczonym pojeździe poniesione przez ubezpie- Początek i koniec odpowiedzialności
czonego, w przypadku gdy naprawa lub wymiana szyby w ubez-

§ 11.pieczonym pojeździe nie została zorganizowana przez PZU SA, z za-
strzeżeniem § 6 ust. 2 i § 20. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność PZU SA rozpo-

czyna się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie _______________________________________________________
wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej 
pierwszej raty.Rozdział IV.

§ 12.

Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:Umowa ubezpieczenia
1) z upływem okresu ubezpieczenia określonego w dokumencie 

Zawarcie umowy ubezpieczenia;
2) z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia określonej w doku-

§ 9. mencie ubezpieczenia wskutek wykonania świadczeń objętych 
1. Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje na wniosek ubezpie- umową ubezpieczenia;

czającego. 3) z dniem doręczenia ubezpieczającemu oświadczenia PZU SA
2. Umowa ubezpieczenia zawierana jest wyłącznie jednocześnie z za- o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przy-

warciem z PZU SA umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC padku, gdy PZU SA ponosi odpowiedzialność jeszcze przed 
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zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej 
pierwsza rata nie została zapłacona w terminie; Rozdział VI.

4) z upływem 7 dni od dnia otrzymania przez ubezpieczającego 
Postępowanie w razie zajściawezwania do zapłaty kolejnej raty składki wysłanego po upływie 

terminu jej płatności z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni wypadku ubezpieczeniowego
od dnia jego otrzymania spowoduje ustanie odpowiedzialności;

§ 17.5) z dniem doręczenia oświadczenia drugiej stronie o wypowie-
dzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczony, ubezpie-
o którym mowa w § 15 ust. 2; czający lub osoba uprawniona do korzystania z pojazdu zobowiązani są:

6) z chwilą przeniesienia własności ubezpieczonego pojazdu, chy- 1) niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od jego 
ba że wraz z przeniesieniem własności ubezpieczonego po- zajścia powiadomić telefonicznie PZU SA o jego zajściu na 
jazdu na nabywcę zostały przeniesione prawa z umowy ubez- numer telefonu podany w dokumencie ubezpieczenia;
pieczenia na zasadach określonych w § 10 ust. 7–10; 2) użyć dostępnych środków w celu zmniejszenia rozmiaru szkody;

7) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia w przypadku, 3) nie podejmować naprawy lub wymiany szyby w ubezpieczonym 
o którym mowa w §13; pojeździe we własnym zakresie, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 i § 20;

8) z chwilą wyrejestrowania ubezpieczonego pojazdu; 4) przedstawić PZU SA posiadane dowody dotyczące zajścia wy-
9) z dniem udokumentowania trwałej i zupełnej utraty ubezpieczo- padku ubezpieczeniowego;

nego pojazdu. 5) przedstawić zdjęcia uszkodzonej szyby na żądanie PZU SA w przy-
padkach, o których mowa w § 6 ust. 2 oraz w § 20 ust. 1, tj. gdy 

§ 13.
ubezpieczony we własnym zakresie zleci wykonanie usługi;

Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 mie- 6) przedstawić PZU SA dowody poniesienia kosztów w przy-
sięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia padkach, o których mowa w § 6 ust. 2, § 20 i § 21;
w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przed- 7) ułatwić PZU SA ustalenie okoliczności zajścia wypadku ubez-
siębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od pieczeniowego i rozmiaru powstałych uszkodzeń;
umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku opła- 8) umożliwić PZU SA uzyskanie niezbędnych informacji lub 
cenia składki za okres, w jakim PZU SA udzielał ochrony ubezpie- oświadczeń od osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu,
czeniowej. w przypadku gdy kierowała ona ubezpieczonym pojazdem 

podczas zajścia wypadku ubezpieczeniowego;_______________________________________________________
9) zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowaw-

Rozdział V. czych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę;
10) przeprowadzić wymagane przepisami prawa o ruchu drogo-

Składka wym dodatkowe badanie techniczne pojazdu po jego naprawie 
oraz poinformować PZU SA o przeprowadzeniu tego badania.§ 14.

_______________________________________________________1. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności PZU SA.
2. Składkę ustala się według taryfy obowiązującej w dniu zawarcia Ustalenie wysokości kosztów

umowy ubezpieczenia.
pokrywanych przez PZU SA3. Zapłata składki następuje jednorazowo przy zawieraniu umowy 

ubezpieczenia, chyba że w umowie ubezpieczenia określono inny 
§ 18.termin i sposób opłacenia składki.

4. Zapłata składki następuje w formie gotówkowej albo w porozumie- O technicznej możliwości naprawy albo wymiany uszkodzonej lub 
niu z PZU SA w formie bezgotówkowej. zniszczonej szyby w ubezpieczonym pojeździe oraz o rodzaju szyby, 

5. Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest w formie która zostanie użyta do wymiany decyduje przedstawiciel PZU SA, przy 
przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty czym do wymiany stosuje się szybę porównywalnej jakości do szyby, 
składki uważa się dzień uznania rachunku PZU SA pełną, wy- której dotyczył wypadek ubezpieczeniowy.
magalną kwotą określoną w dokumencie ubezpieczenia.

§ 19.
§ 15. 1. Jeżeli ustalony przez przedstawiciela PZU SA koszt wymiany lub 

1. Składkę ustala się w zależności od rodzaju pojazdu, wysokości naprawy szyby przekracza sumę ubezpieczenia oraz w przypadku,
sumy ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia oraz zawarcia z PZU SA o którym mowa w § 7 ust. 6, warunkiem rozpoczęcia wykonywania 
umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów usługi jest pokrycie przez ubezpieczonego różnicy między rzeczy-
mechanicznych, umowy ubezpieczenia autocasco lub umowy ubez- wistymi kosztami naprawy lub wymiany szyby w ubezpieczonym 
pieczenia minicasco. pojeździe ustalonymi przez przedstawiciela PZU SA a kwotą, do 

2. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną której PZU SA ponosi odpowiedzialność.
zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żą- 2. Jeżeli kwota, do której PZU SA ponosi odpowiedzialność nie wy-
dać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, starcza na pokrycie przez PZU SA w całości kosztów wymiany lub 
w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku naprawy szyby w ubezpieczonym pojeździe, a ubezpieczony nie 
bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żą- wyraża zgody na pokrycie różnicy, o której mowa w ust. 1, wów-
dania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze czas PZU SA wypłaca ubezpieczonemu odszkodowanie w kwocie, 
skutkiem natychmiastowym. do której PZU SA ponosi odpowiedzialność.

3. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony podał do wiadomości 
§ 20.PZU SA nieprawdziwe dane mające wpływ na wysokość składki, 

ubezpieczający zobowiązany jest do dopłaty składki wynikającej 1. W przypadku:
z różnicy pomiędzy składką, jaka należałaby się PZU SA, gdyby po- 1) gdy przedstawiciel PZU SA nie dokona naprawy lub wymiany 
dano dane prawdziwe a składką przyjętą w umowie ubezpie- szyby w ubezpieczonym pojeździe w terminie 7 dni od dnia zgło-
czenia. szenia w PZU SA zajścia wypadku ubezpieczeniowego i pozo-

stawienia ubezpieczonego pojazdu do dyspozycji przedsta-_______________________________________________________
wiciela PZU SA w celu wykonania usługi, lub

Zwrot składki 2) ubezpieczający, ubezpieczony albo osoba występująca w jego 
imieniu nie mogła skontaktować się z PZU SA w sposób 

§ 16. określony w dokumencie ubezpieczenia z przyczyn od niej 
1. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upły- niezależnych, lub

wem okresu na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu 3) braku możliwości wymiany szyby przez przedstawiciela PZU SA 
przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubez- (np. brak szyby porównywalnej jakości do szyby, której doty-
pieczeniowej. Zwrot składki nie przysługuje, gdy wygaśnięcie ochro- czył wypadek ubezpieczeniowy)
ny ubezpieczeniowej jest następstwem jej wykorzystania w związku ubezpieczony może zlecić wykonanie usługi we własnym zakresie, 
z wyczerpaniem sumy ubezpieczenia wskutek wykonania świadczeń a PZU SA zwraca ubezpieczonemu poniesione koszty naprawy lub 
objętych umową ubezpieczenia. wymiany szyby.

2. Okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej liczony jest od 2. Zwrot kosztów naprawy lub wymiany szyby w ubezpieczonym 
następnego dnia po wygaśnięciu tej ochrony. pojeździe w sytuacji, o której mowa w ust. 1 i § 6 ust. 2, następuje na 

3. Składkę podlegającą zwrotowi ustala się proporcjonalnie do nie- podstawie imiennych rachunków i dowodów ich zapłaty, do wy-
wykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz niewy- sokości rzeczywistych poniesionych kosztów, maksymalnie jednak 
korzystanej sumy ubezpieczenia. do wysokości sumy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 7 ust. 6.

4. PZU SA dokonuje zwrotu składki po uzyskaniu informacji o oko- 3. Jeżeli w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym zaistniałym za 
licznościach stanowiących podstawę wygaśnięcia ochrony ubez- granicą zostały poniesione koszty naprawy lub wymiany szyby w wa-
pieczeniowej. lucie obcej, zwrot tych kosztów dokonywany jest na terytorium 



Rzeczypospolitej Polskiej w walucie polskiej według średniego okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub 
kursu walut NBP obowiązującego w dniu ustalania kwoty podlega- częściową odmowę zwrotu kosztów – informacja ta powinna 
jącej zwrotowi. zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na 

drodze sądowej;_______________________________________________________
4) do udostępniania osobom, o których mowa w pkt 1, informacji 

Zwrot kosztów dodatkowych i dokumentów, gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzial-
ności PZU SA lub wysokości zwracanych kosztów; osoby te 

§ 21. mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez PZU SA udostępnio-
1. PZU SA zwraca dodatkowo: nych informacji, a także  sporządzania na swój koszt kseroko-

1) koszt badania technicznego, o którym mowa w § 17 pkt 10, oraz pii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem przez 
2) uzasadnione okolicznościami danego wypadku ubezpieczenio- PZU SA;

wego objętego odpowiedzialnością PZU SA koszty zabezpie- 5) na żądanie ubezpieczonego, ubezpieczającego lub uprawnione-
czenia ubezpieczonego pojazdu, w tym jego parkowania nie dłu- go z umowy ubezpieczenia, do udostępniania posiadanych przez 
żej jednak niż przez 3 dni, jeżeli przed naprawieniem lub wy- siebie informacji związanych z wypadkiem lub zdarzeniem będą-
mianą szyby ubezpieczony pojazd wymaga ze względu na za- cym podstawą ustalenia odpowiedzialności PZU SA oraz ustale-
kres uszkodzeń szyby lub jej zniszczenie, zabezpieczenia na nia okoliczności wypadków i zdarzeń losowych, jak również wy-
parkingu strzeżonym, a brak jest możliwości jego zabezpiecze- sokości zwróconych kosztów.
nia przez ubezpieczonego. _______________________________________________________

2. Kwota zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, z tytułu jednego 
wypadku ubezpieczeniowego nie może przekroczyć 10% sumy Roszczenia zwrotne
ubezpieczenia aktualnej na dzień zajścia wypadku ubezpiecze-

§ 23.niowego.
3. Koszty, o których mowa w ust. 1, nie powodują zmniejszenia su- 1. Z dniem wykonania przez PZU SA świadczeń objętych umową 

my ubezpieczenia. ubezpieczenia, roszczenia ubezpieczonego przeciwko osobie trze-
4. PZU SA zwraca koszty, o których mowa w ust. 1, na podstawie rachun- ciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzą z mocy prawa na PZU SA 

ków stanowiących dowód ich poniesienia przez ubezpieczonego. do wysokości tych świadczeń. Jeżeli PZU SA pokrył tylko część 
kosztów, ubezpieczonemu przysługuje co do pozostałej części _______________________________________________________
pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniami PZU SA.

Zwrot poniesionych kosztów 2. Nie przechodzą na PZU SA roszczenia ubezpieczonego przeciwko 
osobom, z którymi pozostaje on we wspólnym gospodarstwie do-oraz obowiązki informacyjne PZU SA
mowym.

§ 22. 3. Jeżeli ubezpieczony zrzekł się roszczenia o odszkodowanie do sprawcy 
1. Wypłata kosztów, o których mowa w § 6 ust. 2, § 20 ust. 1 i w § 21 szkody lub je ograniczył, PZU SA może odmówić wykonania 

dokonywana jest ubezpieczonemu. świadczeń objętych umową ubezpieczenia. Jeżeli zrzeczenie się lub 
2. PZU SA w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 2, § 20 ust. 1 ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wypłaceniu przez 

i w § 21, dokonuje zwrotu poniesionych kosztów w terminie 30 dni PZU SA świadczeń objętych umową ubezpieczenia, wówczas PZU SA 
licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezpiecze- przysługuje prawo dochodzenia zwrotu od ubezpieczonego wypła-
niowym. conych świadczeń lub kosztów wykonanych świadczeń.

3. Gdyby wyjaśnienie w terminie określonym w ust. 2 okoliczności konie- _______________________________________________________
cznych do ustalenia odpowiedzialności PZU SA albo wysokości 
kosztów podlegających zwrotowi okazało się niemożliwe, kwotę sta- Rozdział VII.
nowiącą zwrot poniesionych kosztów wypłaca się w ciągu 7 dni od dnia, 
w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych Postanowienia końcowe
okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część kosztów podle-

§ 24.gających zwrotowi PZU SA wypłaca w terminie określonym w ust. 2.
4. PZU SA jest zobowiązany: 1. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy 

1) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego ubezpieczenia przysługuje prawo do wniesienia pisemnej skargi lub 
objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia zażalenia, dotyczących realizacji przez PZU SA umowy ubez-
otrzymania tego zawiadomienia, do poinformowania o tym ubez- pieczenia. Adresatem skargi lub zażalenia, właściwym do ich roz-
pieczonego lub ubezpieczającego, jeżeli nie są oni osobami patrzenia, jest jednostka organizacyjna nadzorująca jednostkę, 
występującymi z tym zawiadomieniem, oraz do podjęcia postępo- której skarga lub zażalenie dotyczy lub inna jednostka wskazana 
wania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, przez PZU SA; skargę lub zażalenie składa się na piśmie za 
zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości kosztów podle- pośrednictwem jednostki, której skarga lub zażalenie dotyczy.
gających zwrotowi, a także do poinformowania osoby występu- 2. PZU SA udziela odpowiedzi na skargę lub zażalenie na piśmie, w ter-
jącej z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który ta minie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub zażalenia.
osoba wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do 3. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy 
ustalenia odpowiedzialności PZU SA lub ustalenia wysokości ubezpieczenia przysługuje prawo do wniesienia skargi do Rzecznika 
kosztów podlegających zwrotowi, jeżeli jest to niezbędne do Ubezpieczonych.
dalszego prowadzenia postępowania;

§ 25.2) jeżeli w terminach określonych w ust. 2 i 3 nie zwróci kosztów, do 
zawiadomienia pisemnie osoby zgłaszającej roszczenie o przy- Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można 
czynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd 
części, a także do wypłacenia bezspornej części kosztów podle- właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczonego, 
gających zwrotowi; ubezpieczającego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

3) jeżeli zwrot kosztów nie przysługuje lub przysługuje w innej 
§ 26.wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, do poinfor-

mowania o tym pisemnie osoby występującej z tym roszcze- OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia, w których okres 
niem, w terminach, o których mowa w ust. 2 i 3, wskazując na ubezpieczenia rozpoczyna się po dniu 31 maja 2011 r.

4-38-PZU SA-6928/III

Członek Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Spółka Akcyjna

Witold Jaworski

Prezes Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna

Andrzej Klesyk


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

