
Na drodze może wydarzyć się wszystko. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do stłuczki lub wypadku. Dlatego, 
jako właściciel samochodu osobowego, motocykla, ciężarówki czy innego pojazdu mechanicznego, musisz zawrzeć 
umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wymaga tego Ustawa 
o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych. Polisa ochroni Cię przed odpowiedzialnością finansową za szkody, które być może wyrządzisz innym 
uczestnikom ruchu drogowego. 

UBEZPIECZENIE AUTO OC
PRZEWODNIK PO OC

KOGO 
UBEZPIECZAMY

Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla właścicieli pojazdów mechanicznych, które podlegają rejestracji 
(nawet jeśli nie są używane, tylko stoją w garażu).

CO 
UBEZPIECZAMY

Jeżeli spowodujesz m.in. wypadek lub kolizję, masz obowiązek naprawić szkody, jakie 
wyrządzisz. A to może być kosztowne. Dzięki ubezpieczeniu OC, to my wypłacimy 
odszkodowanie osobom poszkodowanym. 
Zakres naszego ubezpieczenia obejmuje m.in.: 
 • Twoją odpowiedzialność cywilną, jeśli kierując pojazdem, wyrządzisz komuś szkodę (np. podczas 

stłuczki czy gdy przez nieuwagę wjedziesz na czyjś zaparkowany rower i go zniszczysz),
 • odpowiedzialność cywilną innych osób, które kierowały Twoim pojazdem i w tym czasie 

wyrządziły szkodę (np. kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wjechał w ogrodzenie sąsiada 
i je zniszczył),

 • szkody osób trzecich, które powstały podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego, a także 
w związku z postojem lub zatrzymaniem pojazdu (np. otwierając drzwi, porysowałeś karoserię 
auta zaparkowanego obok),

 • szkody osób trzecich, które powstały podczas załadunku lub rozładunku Twojego pojazdu 
(np. sąsiad pomagał wypakować z bagażnika Twojego auta ciężką paczkę, która była źle 
zabezpieczona i spadła mu na nogę),

 • szkody, które są następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, utraty, zniszczenia 
lub uszkodzenia mienia – po zdarzeniu z udziałem Twojego pojazdu (np. gdy ktoś ucierpi 
w wypadku, który spowodowałeś, wypłacimy mu odszkodowanie).

Za szkody odpowiadamy w granicach sum gwarancyjnych: 
 • za szkody na osobie (jeśli w wyniku wypadku ktoś będzie ranny lub umrze) – 5 210 000 euro 

– w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • za szkody w mieniu (gdy w wyniku wypadku uszkodzisz np. czyjś samochód) – 1 050 000 euro 

– w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Nasze ubezpieczenie obowiązuje w Unii Europejskiej (w tym w Polsce), Andorze, Bośni i Hercegowinie, 
Czarnogórze, na Islandii, w Lichtensteinie, Norwegii, Serbii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. 



CZEGO NIE 
UBEZPIECZAMY

Są takie sytuacje i zdarzenia, za które nie odpowiadamy. Ubezpieczenie OC nie obejmuje: 
 • szkód, które spowodowała osoba kierująca Twoim pojazdem, w których to Ty jesteś osobą 

poszkodowaną, 
 • zniszczenia ładunku, bagażu czy przesyłek – jeśli odpłatnie były przewożone Twoim pojazdem,
 • zanieczyszczenia lub skażenia środowiska, do których doszło w wyniku wypadku Twojego 

pojazdu,
 • utraty – w wyniku zdarzenia z winy kierującego Twoim pojazdem – m.in. gotówki, biżuterii, 

papierów wartościowych, dokumentów, numizmatów.

TWOJE  
KORZYŚCI

Z ubezpieczeniem OC w Generali zyskujesz:
 • dodatkowe zniżki za bezszkodową jazdę (w ramach Bonus-Malus) i gdy prawo jazdy masz dłużej 

niż 10 lat,
 • zniżki na zakupy innych naszych produktów,
 • możliwość korzystania z Programu Rabatowego Generali,
 • Zieloną Kartę (potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC, ważne w krajach, które należą 

do Systemu Zielonej Karty). Powiadom nas, jeśli wyjeżdżasz za granicę i jej potrzebujesz – 
Zieloną Kartę wydajemy bezpłatnie.

WYBIERZ 
DODATKOWĄ 
OCHRONĘ

Obowiązkowe ubezpieczenie OC możesz kupić osobno lub w pakiecie z dobrowolnymi 
ubezpieczeniami dla kierowców i właścicieli pojazdów. Jeśli wybierzesz pakiet ubezpieczeń 
dodatkowych, zyskasz jeszcze większą ochronę, np.:
 • wypłacimy Ci odszkodowanie, gdy ktoś ukradnie lub uszkodzi Twój pojazd,
 • zorganizujemy i opłacimy pomoc assistance, m.in. holowanie Twojego pojazdu,
 • zapewnimy Ci wsparcie w leczeniu i rehabilitacji po wypadku, 
 • Tobie i Twoim pasażerom pomożemy po wypadku – w całej Europie,
 • jeśli umrzesz w wyniku wypadku, Twoi bliscy dostaną od nas wsparcie finansowe,
 • odpowiemy za szkody, które w codziennych sytuacjach nieumyślnie wyrządzisz Ty lub Twoja 

rodzina, np. dziecko podczas gry piłką wybije okno w domu sąsiada, jadąc rowerem porysujesz 
karoserię zaparkowanego czyjegoś samochodu albo Twój pies ugryzie sąsiadkę.

REGRES 

Możemy od kierowcy, który spowodował wypadek, żądać zwrotu wypłaconego odszkodowania, 
gdy okaże się, że:
 • zrobił to celowo,
 • był pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych substancji psychoaktywnych,
 • nie miał uprawnień do kierowania pojazdem (nie miał prawa jazdy),
 • bezprawnie korzystał z pojazdu (np. ukradł go),
 • zbiegł z miejsca wypadku.



913 913 913
koszt połączenia zgodny z taryfą operatora, 
pon.–pt. 8:00–18:00

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe warunki ubezpieczenia, w tym 
ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności z nimi związane, jak również informacje na temat zasad działania produktu, określone są w ogólnych warunkach ubezpieczenia „Generali, 
z myślą o aucie”, przekazywanych klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, dostępnych na stronie generali.pl, u poszczególnych dystrybutorów lub w siedzibie Generali 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa).

JAK ZGŁOSISZ 
SZKODĘ

Kiedy w życiu przytrafia się coś nieprzewidywanego, każdy potrzebuje wsparcia. U nas szkodę 
zgłosisz prosto i szybko:

ONLINE PRZEZ 
TELEFON

DODATKOWE 
INFORMACJE

• Zakres ubezpieczenia OC określa Ustawa o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

• Ubezpieczenie OC możesz kupić w pakietach: Generali, z myślą o aucie, Generali flota, Generali
Agro Ekspert. Szczegóły tych ubezpieczeń znajdziesz w odpowiednich ogólnych warunkach
ubezpieczenia.

• Informacje o programie rabatowym znajdziesz w Regulaminie Programu Rabatowego Generali.

JAK KUPISZ 
UBEZPIECZENIE

Zależy nam na Twojej wygodzie i szanujemy Twój czas, dlatego nasze ubezpieczenie możesz kupić:

ONLINE PRZEZ 
TELEFON

BEZPOŚREDNIO 
U AGENTA


