
Dokument ten zawiera podstawowe informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Pełne informacje o produkcie ubezpieczeniowym przekazywane przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) Zielona Karta zatwierdzonych uchwałą zarządu nr 
6/13/09/2022 z 13 września 2022 r. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego lub kierującego pojazdem mechanicznym należącym do ubezpieczonego za szkody 
wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium państw należących 
do Systemu Zielonej Karty, określonych w polisie, zaistniałych w okresie ubezpieczenia (dział II załącznika Ustawy z 11 września 2015 r., o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, grupa 10).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Przedmiotem ubezpieczenia jest:

 ✔ odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego lub kierującego 
pojazdem mechanicznym należącym do ubezpieczonego za 
szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w  związku 
z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Pol
skiej, na terytorium państw należących do Systemu Zielonej 
Karty, określonych  w polisie.

Wysokość sumy gwarancyjnej wynosi równowartość w złotych:
 ✔ w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu 

do jednego wypadku ubezpieczeniowego, którego skutki są 
objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowa
nych;

 ✔ w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro w odniesieniu 
do jednego wypadku ubezpieczeniowego, którego skutki są 
objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowa
nych.

Jeżeli suma gwarancyjna przewidziana przepisami obowiązujący
mi w państwie miejsca zdarzenia jest niższa od sumy gwarancyjnej 
ustalonej w umowie ubezpieczenia UNIQA pokrywa zobowiązanie 
w  granicach sumy gwarancyjnej określonej w  umowie ubezpie
czenia.

UNIQA nie odpowiada m.in. za szkody: 
 ✘ polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, 

wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu me
chanicznego; dotyczy to również sytuacji, w  której posia
dacz pojazdu mechanicznego, któremu szkoda została wy
rządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu 
mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona, 

 ✘ wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach 
lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę 
ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż po
jazd przewożący te przedmioty,

 ✘ polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów warto
ściowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów 
filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych, 

 ✘ polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
 ! O ile prawo kraju zdarzenia nie stanowi inaczej, odpowie

dzialność za szkody wyrządzone ruchem naczepy lub przy
czepy objęta jest ochroną umowy ubezpieczenia pojazdu 
ciągnącego, jeżeli przyczepa lub naczepa złączona była 
z pojazdem lub odłączyła się od pojazdu ciągnącego i jesz
cze się toczyła. Zasadę tę stosuje się również w razie złącze
nia pojazdów w celu holowania.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Terytorium państw należących do Systemu Zielonej Karty, chyba że w dokumencie ubezpieczenia (polisie) wskazano inaczej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązkiem ubezpieczonego jest m.in.:

 — udzielić odpowiedzi na pytania zadane przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
 — zgłosić niezwłocznie zmiany w okolicznościach, o które pytała UNIQA przed zawarciem umowy,

Do obowiązków kierującego pojazdem należy m.in.:
 — posiadanie Międzynarodowej Karty Ubezpieczenia Samochodowego (Zielona Karta) i okazywanie jej na każde wezwanie organów kontrol

nych;
 — w razie wypadku, kierujący pojazdem jest zobowiązany m.in.:

• przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku,
• starać się o złagodzenie skutków wypadku oraz w miarę możliwości zapewnić udzielenie pomocy lekarskiej osobom poszkodowanym,
• zapobiec, w miarę możliwości, zwiększeniu się rozmiarów szkody oraz starać się o zebranie dowodów pozwalających na ustalenie oko

liczności wypadku oraz rodzaju i rozmiarów szkody,
• udzielić osobom poszkodowanym niezbędnych informacji, koniecznych do identyfikacji Ubezpieczyciela, łącznie z podaniem danych 

dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia,
• w razie zderzenia z innym pojazdem ustalić w miarę możliwości nazwę Ubezpieczyciela, z którym posiadacz tego pojazdu zawarł umo

wę ubezpieczenia OC,
• powiadomić policję o wypadku z ofiarami w ludziach oraz o wypadku powstałym w okolicznościach nasuwających przypuszczenia, że 

popełniono przestępstwo.

Ubezpieczenie Zielona Karta
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo: 
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Polska

Produkt: 
Zielona Karta
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Jak i kiedy należy opłacać składki?
Jednorazowo, przy zawarciu umowy ubezpieczenia, chyba że umówiono się inaczej zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Odpowiedzialność UNIQA rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki, nie wcześniej niż od dnia wskazanego w polisie. 

Odpowiedzialność UNIQA ustaje m.in. z dniem:
 — upływu terminu określonego w umowie ubezpieczenia,
 — odstąpienia od umowy ubezpieczenia,
 — rozwiązania umowy na skutek wypowiedzenia,
 — zbycia pojazdu,
 — wyrejestrowania pojazdu.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy:

 — ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy,
 — gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Bez względu na długość okresu ubezpieczenia, ubezpieczający może odstąpić od zawartej umowy ubezpieczenia, niezależnie od okresu na jaki 
została zawarta, o ile odstąpienie ma miejsce przed terminem rozpoczęcia okresu ubezpieczenia określonego w polisie.

Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istot
ną zmianę prawdopodobieństwa wypadku.


