
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach, 
w szczególności w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu zagranicznym – 
Zielona Karta”, zatwierdzonych uchwałą Zarządu nr 3/22/12/2020 z 22 grudnia 2020 r., oraz w wyciągu z Umowy generalnej nr UG1-BREU-2015/03 
zawartej pomiędzy mLeasing Sp. z o.o. a UNIQA TU S.A.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe, Dział II, Grupa 10 według załącznika do ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i  reasekuracyjnej: 
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie 
z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 ✔ Wyrządzenie szkód osobie trzeciej przez posiadacza lub kieru-

jącego pojazdem wskazanym w certyfikacie i zarejestrowanym 
w Rzeczypospolitej Polskiej powstałych w związku z  ruchem 
tego pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na tery-
torium następujących państw należących do Systemu Zielonej 
Karty: Albanii, Azerbejdżanu, Białorusi, Iranu, Izraela, Macedo-
nii, Maroka, Mołdawii, Rosji, Czarnogóry, Tunezji, Turcji, Ukra-
iny i Wielkiej Brytanii.

Suma gwarancyjna odpowiada wysokości sumy gwarancyjnej 
obowiązującej w kraju miejsca zdarzenia, jednak nie może być niż-
sza niż równowartość w złotych sum gwarancyjnych obowiązują-
cych w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC), wskazanych w polisie, 
tj. 5 210 000 EUR – w przypadku szkód na osobie i 1 050 000 EUR – 
w przypadku szkód w mieniu, ustalana przy zastosowaniu kursu 
średniego walut obcych NBP, obowiązującego w dniu wyrządze-
nia szkody. Jeżeli suma gwarancyjna, przewidziana prawem miej-
sca zdarzenia, jest niższa od sumy gwarancyjnej ustalonej w umo-
wie ubezpieczenia lub warunki przewidziane prawem miejsca 
zdarzenia mają węższy zakres niż warunki ustalone w  umowie 
ubezpieczenia, Ubezpieczyciel pokrywa zobowiązanie do limitów 
i  w  zakresie warunków przewidzianych w  regulacjach prawnych 
państwa, na którego terytorium miało miejsce zdarzenie, najwyżej 
jednak do sumy gwarancyjnej i w zakresie warunków określonych 
w umowie ubezpieczenia.

 ✘ Wyrządzenia przez ubezpieczonego posiadacza pojazdu 
wskazanego w polisie i zarejestrowanego w Rzeczypospoli-
tej Polskiej szkód osobom trzecim w związku z ruchem tego 
pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:
 ! skutki nieokazania dokumentu ubezpieczenia – Międzyna-

rodowej Karty Ubezpieczenia Samochodowego (Zielonej 
Karty) – organom kontrolnym podczas wjazdu, przebywa-
nia i wyjazdu posiadacza lub kierowcy z terytorium państw 
wymienionych w dokumencie ubezpieczenia;

 ! grzywny, kary pieniężne oraz środki karne nałożone na po-
siadacza lub kierowcę pojazdu mechanicznego w postępo-
waniu karnym lub w sprawach o wykroczenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Na terytorium Albanii, Azerbejdżanu, Białorusi, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Rosji, Czarnogóry, Tunezji, Turcji, Ukrainy 

i Wielkiej Brytanii.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Ubezpieczający/Ubezpieczony obowiązany jest:

 — podać do wiadomości UNIQA wszystkie znane sobie okoliczności, o które jest pytany we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia albo 
przed zawarciem umowy w innych pismach, oraz zawiadomić UNIQA o wszelkich zmianach tych okoliczności niezwłocznie po otrzymaniu 
o nich wiadomości;

 — terminowo opłacać składkę;
 — posiadać dokument – Międzynarodową Kartę Ubezpieczenia Samochodowego (Zieloną Kartę) – i okazywać go na każde żądanie organów 

kontrolnych;
 — w razie zgłoszenia do niego roszczenia niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia roszczenia, powiadomić 

o tym UNIQA, dostarczając dokumenty dotyczące okoliczności wypadku i rozmiaru szkody;
 — w razie wystąpienia przeciwko niemu z roszczeniem o odszkodowanie na drogę sądową niezwłocznie zawiadomić o tym UNIQA;
 — w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia niezwłocznie powiadomić o tym UNIQA;
 — w razie zbycia pojazdu w ciągu 5 dni roboczych powiadomić o tym fakcie UNIQA.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka za umowy ubezpieczenia jest opłacana jednorazowo przelewem na wskazane konto bankowe. Jeżeli termin płatności przypada na 
dzień ustawowo wolny od pracy, termin płatności składki jest wymagany w następnym dniu roboczym.

Ubezpieczenie Zielona Karta
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo:  
UNIQA TU S.A., Polska

Produkt:  
Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Odpowiedzialności 
Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu 
zagranicznym – Zielona Karta”
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Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas określony, nie krótszy niż 15 dni i nie dłuższy niż 12 miesięcy. Okres trwania umowy ubezpieczenia 
rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia.
Odpowiedzialność UNIQA rozpoczyna się od dnia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia – Międzynarodowej Karcie Ubezpieczenia Samo-
chodowego (Zielona Karta) – nie wcześniej niż z chwilą przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia kończy się z chwilą powrotnego przekroczenia granicy państwo-
wej Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia.
Okres trwania umowy ubezpieczenia kończy się z chwilą jej rozwiązania.

Jak rozwiązać umowę?
Odstępując od umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.


