
Ubezpieczenie Autocasco –  
Program Allianz Dealer
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie indywidualne (dział II, grupa 3) zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
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Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

✓ Pojazdy wraz z ich wyposażeniem, zarejestrowane 
w Polsce lub podlegające rejestracji w Polsce, sto-
sownie do prawa o ruchu drogowym. 

✓ Suma ubezpieczenia jest podawana we wniosku 
przez Ubezpieczającego i weryfikowana przez 
Allianz w oparciu o systemy eksperckie. Suma 
ubezpieczenia może zostać podniesiona o wartość 
wyposażenia dodatkowego.

✓ Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody pole-
gające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie ubez-
pieczonego pojazdu lub jego wyposażenia 
wskutek: (1) wypadku, (2) uszkodzenia przez osoby 
trzecie, (3) kradzieży, (4) pożaru, wybuchu, osmale-
nia, (5) huraganu, gradu, uderzenia pioruna, 
powodzi, osuwania się lub zapadania ziemi, lawiny 
lub innych sił przyrody, (6) nagłego działania czyn-
nika termicznego lub chemicznego pochodzącego 
z zewnątrz lub wewnątrz ubezpieczonego 
pojazdu, (7) utraty bądź zniszczenia kluczyków, 
(8) uszkodzenia wnętrza ubezpieczonego pojazdu 
przez osobę, której przewóz wymagany był 
potrzebą udzielenia jej pomocy medycznej.

✓ Za opłatą dodatkowej składki oraz zgodą Allianz 
ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozsze-
rzona o następujące klauzule:

 – Ubezpieczenie szyb
 – Ubezpieczenie szyb (rozszerzone)
 – Stała wartość rynkowa
 –  Równa droga (ubezpieczenie od następstw wje-

chania w uszkodzony fragment drogi)
 – Ubezpieczenie bagażu

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

✗ Szkód powstałych w wyniku wad fabrycznych polegających na wadliwości 
surowca lub defektach produkcyjnych.

✗ Szkód polegających na kradzieży ubezpieczonego pojazdu, do których 
doszło wskutek nienależytego zabezpieczenia ubezpieczonego pojazdu, 
kluczyków lub sterowników lub pozostawienia kluczyków i sterowników 
wewnątrz ubezpieczonego pojazdu bez nadzoru.

✗ Szkód powstałych wskutek montażu lub demontażu wyposażenia pojazdu.
✗ Szkód powstałych w wyposażeniu ubezpieczonego pojazdu, które nie 

zostało wskazane we wniosku o zawarcie umowy.
✗ Szkód powstałych wskutek wykonywania napraw, konserwacji 

Ubezpieczonego Pojazdu, niewłaściwego załadowania Ubezpieczonego 
Pojazdu, wyładowania pojazdu, transportowania ładunku w pojeździe lub 
bagażu, wykorzystywania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

✗ Szkód powstałych podczas kierowania ubezpieczonym pojazdem, który 
nie posiadał wymaganego ważnego okresowego badania technicznego, 
jeśli stan techniczny spowodował powstanie szkody.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

! Szkody o wartości nieprzekraczającej 500 zł (franszyza integralna).
! Szkody powstałe w ubezpieczonym pojeździe wskutek używania go (o ile 

nie zostały przyjęte do ubezpieczenia zgodnie z OWU):
  (1) jako taksówki lub jako pojazdy służące do przewozu pasażerów za 

opłatą;
  (2) do jazd próbnych i demonstracyjnych;
  (3) do przewozu przesyłek kurierskich;
  (4) do nauki jazdy;
  (5) do wynajęcia;
  (6) jako rekwizyty w przedstawieniu teatralnym, w programie telewizyjnym, 

filmie lub imprezach plenerowych;
  (7) do transportu towarów niebezpiecznych o których mowa w ustawie 

o przewozie towarów niebezpiecznych.
! Szkody spowodowane przez Ubezpieczonego, osób, z którymi 

Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub 
innych osób kierujących Ubezpieczonym Pojazdem: (1) którzy prowadzili 
pojazd w stanie pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środków narko-
tycznych lub (2) jeśli osoby te nie posiadały w chwili wypadku wymaganych 
prawem kraju, na terenie którego doszło do wypadku, uprawnień do kiero-
wania ubezpieczonym pojazdem lub (3) jeżeli osoby te użyły ubezpieczo-
nego pojazdu jako narzędzia przestępstwa, tj. posłużyły się 
ubezpieczonym pojazdem w celu popełnienia przestępstwa umyślnego, 
a także podczas użycia ubezpieczonego pojazdu do ucieczki przed zatrzy-
maniem przez uprawnione organy, o ile spowodowało to powstanie 
szkody.

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje dotyczące produktu ubezpieczeniowego podane są w treści wniosku
ubezpieczeniowego, treści oferty ubezpieczenia, mających zastosowanie do wskazanej umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunkach ubezpiecze-
nia Autocasco zatwierdzonych uchwałą Zarządu Allianz nr 114/2022 (dalej: OWU) oraz szczególnych warunkach ubezpieczenia komunikacyjnego 
Program Allianz Dealer zatwierdzonych uchwałą Zarządu Allianz nr 115/2022 (dalej: SWU).

Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna
(dalej: „Allianz“) zarejestrowana w Polsce. Allianz wykonuje działalność ubezpieczeniową za
zezwoleniem Ministra Finansów, uzyskanym decyzją z dnia 14 listopada 1996 roku, nr DU/1853/AU/
AP/96 zmienionego decyzją Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1998 roku (FI/2258/AU/JJ/98) oraz
na podstawie zezwolenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1997 roku (DU/2167/AU/MO/97).

Produkt: Autocasco – Program
Allianz Dealer

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, 
wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości).



Jak i kiedy należy opłacać składki?

– Do zapłaty składki zobowiązany jest Ubezpieczający. Może to zrobić jednorazowo lub w ratach określonych w polisie. Składka jest płatna 
w złotych. Składkę można opłacić: przelewem bankowym, przekazem pocztowym, kartą płatniczą, gotówką.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

– Umowę ubezpieczenia zawierana jest na okres nie krótszy niż 15 dni i dłuższy niż 12 miesięcy (nie dłużej niż okres obowiązywania aktualnej – 
Odpowiedzialność Allianz rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia 
następnego po opłaceniu całości składki lub jej pierwszej raty, o ile inaczej nie wskazano we wniosku lub w ofercie i – po zawarciu umowy 
ubezpieczenia – nie potwierdzono tego w polisie. 

– Umowa zawierana jest na okres jednego roku, o ile strony nie ustalą inaczej. Umowa kończy się z upływem ostatniego dnia okresu, na jaki 
była zawarta.

– Odpowiedzialność Allianz rozwiązuje się: z upływem ostatniego dnia okresu, na jaki umowa została zawarta, z chwilą wypłaty odszkodowa-
nia za szkodę będącą skutkiem całkowitej szkody ubezpieczonego pojazdu lub jego kradzieży, po wyczerpaniu sumy ubezpieczenia wskutek 
wypłaty przez Allianz odszkodowania lub odszkodowań, z dniem przeniesienia prawa własności ubezpieczonego pojazdu, z dniem wyreje-
strowania ubezpieczonego pojazdu lub jego demontażu, z dniem rejestracji ubezpieczonego pojazdu za granicą Polski, z dniem odstąpienia 
Ubezpieczającego od umowy, z dniem wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczającego lub przez Allianz.

Jak rozwiązać umowę?

– Odstąpienie od umowy ubezpieczenia, którą konsument zawarł na odległość:
  Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na odległość, np. przez internet, telefon albo korespondencyjnie. Jeśli tak zrobił i jedno-

cześnie jest konsumentem, wtedy może odstąpić od umowy ubezpieczenia. Konsument może to zrobić, jeśli w terminie:
 a) 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub
 b)  30 dni od dnia potwierdzenia na papierze lub innym trwałym nośniku informacji, o których mowa w art. 39 ust. 3 Ustawy o prawach 

konsumenta
  – jeżeli jest to termin późniejszy złoży na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Aby zachować termin, który wskazujemy powyżej, 

wystarczy, że konsument, który jest ubezpieczającym, wyśle oświadczenie o odstąpieniu w tym terminie.
–  Jeśli umowa łącząca Ubezpieczającego z Allianz zawarta jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający może odstąpić od niej w ciągu 

30 dni od dnia jej zawarcia. Jeśli Ubezpieczający jest przedsiębiorcą termin ten wynosi 7 dni od zawarcia umowy.
– W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpo-

wiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego 
okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem 
natychmiastowym.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Przed zawarciem umowy:
– Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości Allianz wszystkie znane sobie okoliczności, o które Allianz zapytywał w formularzu 

wniosku albo przed zawarciem umowy ubezpieczenia w innych pismach. Jeżeli ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia przez przed-
stawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane.

– W razie zawarcia przez Allianz umowy ubezpieczenia, mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się 
za nieistotne.

– Ubezpieczający zobowiązany jest do udostępnienia pojazdu i dokumentów dotyczących pochodzenia, nabycia, stanu technicznego tego 
pojazdu oraz dokumentów potwierdzających uiszczenie należności podatkowych.

W czasie trwania umowy:
– Jeśli w czasie trwania umowy okoliczności, o które Allianz pytał przed zawarciem umowy zmienią się, ubezpieczający ma obowiązek poinfor-

mować o tym niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni po otrzymaniu o nich wiadomości.

W związku z wystąpieniem szkody:
– zapewnić bezpieczeństwo na drodze (włączyć światła awaryjne, rozłożyć trójkąt ostrzegawczy, użyć kamizelki odblaskowej),
– zapewnić pierwszą pomoc, a jeśli jest taka potrzeba – wezwać pogotowie,
– wezwać policję, jeśli zdarzył się wypadek, który mógł stanowić przestępstwo lub w którym zostali ranni lub zginęli ludzie,
– użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobiegnięcia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
– Ubezpieczony (o ile wie o zawarciu umowy na jego rachunek) powinien niezwłocznie zgłosić szkodę: w przypadku kradzieży – nie później niż 

48 h od wystąpienia kradzieży lub uzyskaniu informacji o niej,a w przypadku pozostałych szkód – nie później niż 4 dni od dnia powzięcia 
informacji o ich zaistnieniu,

– jeżeli za szkodę odpowiedzialna jest osoba trzecia, uzyskać oświadczenie sprawcy oraz zanotować dane dotyczące tego pojazdu, kierowcy 
pojazdu, numer dokumentu ubezpieczenia oraz nazwę i adres ubezpieczyciela w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialno-
ści cywilnej posiadacza i kierującego pojazdem mechanicznym,

– nie dokonywać w uszkodzonym pojeździe żadnych zmian, o ile nie jest to uzasadnione kontynuowaniem jazdy, 
– nie podejmować naprawy ubezpieczonego pojazdu bez wcześniejszego uzgodnienia z Allianz,
– udostępnić na żądanie Allianz uszkodzony ubezpieczony pojazd do oględzin w sposób umożliwiający swobodny do niego dostęp, dokonanie 

oględzin i zdjęć,
– przedstawić dowody dotyczące wystąpienia zdarzenia i rozmiarów szkody oraz współpracować z Allianz w tym zakresie.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

✓ Polska, kraje basenu Morza Śródziemnego (oprócz Algierii, Libii), pozostałe kraje europejskie z zastrzeżeniem, że ochrona ubezpieczeniowa 
na terytorium Białorusi, Mołdawii, Ukrainy i w europejskiej części Rosji nie obejmuje szkód powstałych wskutek kradzieży bez względu na 
wariant, w jakim zawarto umowę, jeżeli nie umówiono się inaczej.


