
INFORMACJA KRAJOWEGO BIURA ODSZKODOWAŃ W PRZEDMIOCIE 
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej [OC] 
posiadacza pojazdu mechanicznego.

Pojazd mechaniczny- to pojazd samochodowy, motocykl, ciągnik rolniczy, pojazd historyczny, motorower, 
przyczepa, pojazd wolnobieżny z wyjątkiem pojazdów będących w posiadaniu rolników.

Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej 
osoby, która kierując pojazdem w okresie trwania ubezpieczenia wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego 
pojazdu, której następstwem może być śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub utrata czy też 
uszkodzenie mienia.

Zakład ubezpieczeń odpowiada również za szkody powstałe podczas zatrzymania, postoju i garażowania 
pojazdu. Pojazd, który jest zarejestrowany, nawet jeśli nie jest użytkowany lecz trzymany w garażu lub 
remontowany również podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej [OC]. Brak 
polisy lub nieterminowe zawarcie ubezpieczenia spowodują powiadomienie Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego przez organ do tego uprawniony. Na posiadacza pojazdu mechanicznego zostanie nałożona 
opłata karna.

W razie zakupu fabrycznie nowego pojazdu lub pojazdu, który nie był wcześniej zarejestrowany na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( został sprowadzony z zagranicy ), Kupiec pojazdu winien zawrzeć 
umowę odpowiedzialności cywilnej [OC] z dowolnie wybranym zakładem ubezpieczeń, najpóźniej w dniu 
pierwszej rejestracji tego pojazdu.

W razie zakupu pojazdu używanego, jeśli Sprzedawca nie miał ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
[OC], Kupiec winien zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej [OC] z dowolnie 
wybranym zakładem ubezpieczeń najpóźniej w dniu nabycia tego pojazdu.

Zakład ubezpieczeń, który posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach 
obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe nie może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia 
obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej [OC] posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli w ramach 
prowadzonej działalności zawiera takie umowy ubezpieczenia. Zawarcie umowy ubezpieczenia OC możliwe 
jest również przed rejestracją pojazdu, lecz w takim przypadku posiadacz musi spełnić dodatkowe 
wymagania (np. przedstawić aktualne badania techniczne, wyciąg ze świadectwa homologacji itp.).

Możliwe jest zawarcie umowy ubezpieczenia krótkoterminowego (na okres krótszy niż 12 miesięcy). Umowa 
taka może zostać zawarta na okres nie krótszy niż 30 dni, z wyjątkiem pojazdów wolnobieżnych, dla których 
umowę ubezpieczenia zawiera się na okres nie krótszy niż 3 miesiące.

Krótkoterminowa umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej [OC] może zostać zawarta, jeżeli pojazd :
a)  zarejestrowany jest czasowo,
b)  zarejestrowany jest za granicą,
c)  należy do pojazdów wolnobieżnych,
d)  należy do pojazdów historycznych,
e)  zarejestrowany jest na stałe ( dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, polegającą  
 na pośredniczeniu lub kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych );
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W razie nabycia pojazdu mechanicznego, Kupujący może żądać od Sprzedającego pojazd dokumentu 
potwierdzającego zawarcie umowy odpowiedzialności cywilnej [OC] i ma prawo kontynuować to 
ubezpieczenie. 

Kupujący może odstąpić od kontynuowania umowy ubezpieczenia zawartej przez Sprzedającego pojazd 
i wypowiedzieć ją w terminie 30 dni od dnia zakupu pojazdu. 

Kupujący, który wypowiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, która zawarta została przez 
Sprzedającego, winien pamiętać o zachowaniu ciągłości ubezpieczenia.

Sprzedający pojazd ma 30 dni na powiadomienie zakładu ubezpieczeń i organu właściwego w sprawach 
rejestracji pojazdów ( według miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza ) o jego sprzedaży i wskazanie 
danych osobowych Kupującego.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny posiada bazę danych o wszystkich umowach odpowiedzialności 
cywilnej zawartych przez posiadaczy pojazdów mechanicznych. Dlatego UFG jako podmiot uprawniony do 
kontroli może zweryfikować listę osób, które nie spełniły obowiązku ubezpieczenia OC i nałożyć na nie opłatę 
karną. 

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej [OC] posiadaczy pojazdów 
mechanicznych oraz działalność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego reguluje ustawa z dnia 22 
maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 roku, nr 124, poz. 1152 z późniejszymi zmianami).
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