
  Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

3 Ubezpieczenie Zielona Karta obejmuje szkody powstałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium państw należących do Systemu Zielonej 
Karty, z wyłączeniem państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.

  Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Obowiązki przed zawarciem umowy: 

– podanie do wiadomości Ubezpieczyciela wszelkich znanych sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał we wniosku o ubezpieczenie albo przed 
zawarciem umowy w innych pismach.

Ubezpieczenie Zielona Karta 
Dokument zawierający informacje o produkcie 
ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka 
Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Polsce, ul. Noakow-
skiego 22, 00-668 Warszawa, numer zezwolenia Ministra 
Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 roku 

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące umowy ubezpieczenia znajdują się we wniosku o ubezpieczenie, 
ofercie oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Zielona Karta zwanych dalej OWU, zatwierdzonych uchwałą nr 01/18/01/2022 Zarządu InterRisk Towarzystwo 
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 18.01.2022 roku, obowiązujących od dnia 20.01.2022 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Jest to rozszerzenie terytorialne ochrony ubezpieczeniowej do polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych o terytoria krajów systemu Zielonej Karty 
(Dział II Grupa 10 według Załącznika do Ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).  

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

3 Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną każdej osoby, która 
kierując Pojazdem wskazanym w Polisie, w okresie trwania odpowiedzial-
ności ubezpieczeniowej, wyrządziła osobie trzeciej szkodę w związku z ru-
chem tego Pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium 
państw należących do Systemu Zielonej Karty. 

Wysokość sumy gwarancyjnej określona jest zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 
2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwa-
rancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: 

5 210 000 euro – w przypadku szkód na osobie – w odniesieniu do jed-
nego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu 
na liczbę poszkodowanych;

1 050 000 euro – w przypadku szkód w mieniu – w odniesieniu do jed-
nego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu 
na liczbę poszkodowanych. 

Jeżeli suma gwarancyjna przewidziana przepisami obowiązującymi w pań-
stwie miejsca zdarzenia jest niższa od sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie 
ubezpieczenia Ubezpieczyciel pokrywa zobowiązanie w granicach sumy gwa-
rancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia.

  Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

û Wyrządzenia osobie trzeciej przez Posiadacza lub kierującego Pojazdem  
wskazanym w Polisie szkody w związku z ruchem tego Pojazdu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

û Wyrządzenia szkód w krajach nienależących do Systemu Zielonej Karty. 

û Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów ustanowienia obrońcy w postępowa-
niu karnym prowadzonym przeciwko Ubezpieczonemu lub kierującemu 
Pojazdem wskazanym w Polisie, a także jakichkolwiek kar pieniężnych 
i grzywien lub innych podobnych płatności nałożonych na Ubezpieczonego 
lub kierującego Pojazdem wskazanym w Polisie. 

  Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

! Ubezpieczyciel nie odpowiada za skutki nieokazania dokumentów 
ubezpieczenia organom kontrolnym podczas wjazdu, jak również 
wyjazdu Pojazdem z terytorium państw wymienionych w Polisie.

! Jeżeli prawo miejsca Wypadku nie stanowi inaczej, Ubezpieczyciel nie 
pokrywa kosztów zastępstwa procesowego Ubezpieczonego lub kieru-
jącego Pojazdem wskazanym w Polisie, ustanowionego w postępowaniu 
cywilnym bez zgody Ubezpieczyciela.

Produkt:  
Ubezpieczenie Zielona Karta 



Obowiązki w trakcie trwania umowy:

– zgłaszanie do Ubezpieczyciela w czasie trwania umowy ubezpieczenia, wszelkich zmian w okolicznościach, o których mowa powyżej, niezwłocznie po 
otrzymaniu o nich wiadomości; 

– jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązki określone w punktach powyżej ciążą również na przedstawicielu i obejmują 
ponadto okoliczności jemu znane; 

– kierujący Pojazdem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej obowiązany jest posiadać dokumenty ubezpieczenia i okazywać je na każde żądanie 
organów kontrolnych; 

– powiadomienie Ubezpieczyciela o przeniesieniu prawa własności Pojazdu. 

Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia: 
 

– W razie Wypadku, kierujący Pojazdem wskazanym w Polisie jest obowiązany:

n przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu Wypadku,

n starać się o złagodzenie skutków Wypadku oraz w miarę możliwości zapewnić udzielenie pomocy lekarskiej osobom poszkodowanym, jak również 
zabezpieczyć mienie osób poszkodowanych,

n zapobiec, w miarę możliwości, zwiększeniu się rozmiarów szkody oraz starać się o zebranie dowodów pozwalających na ustalenie okoliczności 
Wypadku oraz rodzaju i rozmiarów szkody,

n udzielić osobom poszkodowanym niezbędnych informacji, koniecznych do identyfikacji Ubezpieczyciela, łącznie z podaniem danych dotyczących 
zawartej umowy ubezpieczenia,

n w razie zderzenia z innym Pojazdem ustalić w miarę możliwości nazwę Ubezpieczyciela, z którym posiadacz tego Pojazdu zawarł umowę ubezpieczenia OC,

n powiadomić policję o Wypadku z ofiarami w ludziach oraz o Wypadku powstałym w okolicznościach nasuwających przypuszczenia, że popełniono 
przestępstwo,

n wypełnić inne obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w miejscu, w którym doszło do Wypadku;  
 

– Ubezpieczający/Ubezpieczony lub kierujący Pojazdem wskazanym w Polisie są zobowiązani w terminie 7 dni od daty zdarzenia, zawiadomić Ubezpieczy-
ciela o zaistniałym Wypadku, przedstawić okoliczności oraz posiadane dowody potwierdzające okoliczności Wypadku i rozmiary szkód;

 

– Ubezpieczający/Ubezpieczony lub kierujący Pojazdem wskazanym w Polisie, w przypadku zgłoszenia do któregokolwiek z nich roszczenia o odszkodowanie 
zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym Ubezpieczyciela oraz przedstawić dowody dotyczące okoliczności Wypadku i rozmiaru szkód;

 

– Ubezpieczający/Ubezpieczony lub kierujący Pojazdem wskazanym w Polisie nie może bez zgody Ubezpieczyciela podejmować żadnych zobowiązań 
w stosunku do osób zgłaszających roszczenia;

 

– Ubezpieczający/Ubezpieczony lub kierujący Pojazdem wskazanym w Polisie w przypadku gdy poszkodowany wystąpi przeciwko któremukolwiek z nich 
z roszczeniem o świadczenie na drogę sądową obowiązani są niezwłocznie zawiadomić o tym Ubezpieczyciela; na żądanie Ubezpieczyciela zobowiązani 
są oni również do udzielenia pełnomocnictwa procesowego osobie wskazanej przez Ubezpieczyciela;

 

– Ubezpieczony lub kierujący Pojazdem wskazanym w Polisie w przypadku gdy w związku z zaistniałym Wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową, zosta-
ło wszczęte przeciwko któremukolwiek z nich postępowanie karne lub karno-administracyjne, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela.

  Jak i kiedy należy opłacać składki?

Wysokość składki ubezpieczeniowej, termin oraz sposób jej zapłaty są określone w Polisie, w ramach składki za OC.

  Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres tożsamy z okresem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia OC, zawartej przez Ubezpieczającego 
z Ubezpieczycielem. 

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w Certyfikacie ZK jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż z chwilą 
przekroczenia przez Pojazd wskazany w Certyfikacie ZK granicy państwa, na którego terytorium jest udzielana ochrona ubezpieczeniowa.

Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z chwilą powrotnego przekroczenia przez Pojazd granicy Rzeczpospolitej Polskiej lub z chwilą rozwiązania umowy 
ubezpieczenia.

Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się: z upływem okresu ubezpieczenia określonego w Certyfikacie ZK, z chwilą odstąpienia przez Ubezpieczającego od 
umowy ubezpieczenia.

  Jak rozwiązać umowę?

W przypadku umowy zawieranej na odległość Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia poinformowania 
go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela, jeżeli jest to termin 
późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. 



MATERIAŁ UZUPEŁNIAJĄCY O POZOSTAŁE INFORMACJE WYMAGANE 

.REKOMENDACJĄ U" 

• 

li 
Bank Polski 

Ubezpieczyciel: 
lnterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna lnsurance Group 
ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa 

Agent 
Ubezpieczeniowy: 

www. interrisk.pl 

PKO Bank Polski Spółka Akcyjna 
ul. Puławska 15 
02-515 Warszawa 

Ubezpieczający: osoba zawierająca umowę ubezpieczenia - posiadacz pojazdu mechanicznego 

Ubezpieczony: posiadacz pojazdu, kierowca oraz poszkodowani w wyniku zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu 
ubezpieczeń, które wystąpiło na terenie Państw Systemu Zielonej Karty (wskazanych w Certyfikacie Zielonej Karty) 

Koszty związane z umową 
1. Składka ubezpieczeniowa jest jedynym kosztem związanym z

zawarciem umowy ubezpieczenia 
2. Wysokość składki ubezpieczeniowej obliczana jest według taryfy 

obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, 
indywidualnie dla każdego ubezpieczającego. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia ,
wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, a także
rozwiązania umowy, Towarzystwu należy się składka za okres, w
którym udzielało ochrony ubezpieczeniowej. Rezygnacja z
umowy ubezpieczenia nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

4. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed upływem
okresu, na który została zawarta Ubezpieczającemu przysługuje
zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony
ubezpieczeniowej.

Okres ubezpieczenia 
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres tożsamy z okresem 
ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia OC, zawartej 
przez Ubezpieczającego z Ubezpieczycielem, - zgodnie z par. 6 OWU 
Zielona Karta dla Klientów PKO Banku Polskiego SA. 

Umowa nie jest wznawiana. 

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia 
1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustaje i umowa ubezpieczenia

rozwiązuje się z dniem:
1) upływu okresu ubezpieczenia określonego w

umowie ubezpieczenia,
2) odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy 

ubezpieczenia, 
3) przeniesienia prawa własności wskazanego w 

polisie Pojazdu mechanicznego na inny podmiot, o 
ile prawa z umowy ubezpieczenia nie zostaną za 
zgodą Ubezpieczyciela przeniesione na powyższy
podmiot, 

4) zarejestrowania Pojazdu mechanicznego za granicą 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

5) wyrejestrowania wskazanego w polisie Pojazdu
mechanicznego

6) udokumentowania trwalej i zupełnej utraty
posiadania Pojazdu mechanicznego w 
okolicznościach niepowodujących zmiany 
posiadacza Pojazdu, 

7) wydania zaświadczenia o demontażu Pojazdu
mechanicznego . 

Zasady ustalania wysokości świadczenia należnego z tytułu 

umowy ubezpieczenia 
1. Świadczenie ustala się i wypłaca w granicach

odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego 
Pojazdem mechanicznym, określonym przez prawo miejsca 

Strono 1/2 

1. Agent działa na rzecz lnterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna lnsurance Group (nie jest jego agentem 
wyłącznym)

2. Agent nie posiada akcji w lnterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna lnsurance Group
3. Agent uzyskał wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych z numerem agenta 1116096 7 / A. Informację o wpisie Agenta 

do rejestru można potwierdzić na podstawie okazanego Pełnomocnictwa oraz na stronie internetowej rejestru agentów 
ubezpieczeniowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/

4. Agent w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych, o których mowa w dziale li załącznika 
do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, wykonuje działalność na rzecz następujących zakładów 
ubezpieczeń: 
• Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
• Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna lnsurance Group
• Generali T.U.   S.A.
• lnterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna lnsurance Group
• LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
• PZU     S.A.
• PKO TU S.A.
• Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
• UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

5. W związku z proponowanym zawarciem Umowy Ubezpieczenia agent otrzymuje prowizję uwzględnioną w kwocie składki 
ubezpieczeniowej. W przypadku konkursów lub innych form premiowania sprzedaży produktów finansowanych przez 
Ubezpieczyciela Agent otrzyma także inny rodzaj wynagrodzenia, które może być wypłacone w formie nagród konkursowych 



1. Poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczającemu, 
Ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy 
ubezpieczenia przysługuje prawo do występowania z zastrzeżeniami 
dotyczącymi usług świadczonych przez InterRisk, w tym do zgłasza-
nia skarg i zażaleń, zwanych dalej łącznie reklamacjami. 
2.  Reklamacja może być złożona:
a) na piśmie – osobiście w każdej jednostce organizacyjnej InterRisk 
obsługującej klientów lub za pośrednictwem operatora pocztowego 
lub kuriera, albo wysłana na adres do doręczeń elektronicznych, 
wpisany do bazy adresów elektronicznych;
b) ustnie - telefonicznie poprzez InterRisk Kontakt (nr tel.: 22 575 25 
25) lub osobiście do protokołu w każdej jednostce organizacyjnej 
InterRisk obsługującej klientów; 
c) w postaci elektronicznej - wysyłając e-mail na adres: 
szkody@interrisk.pl.
3.  InterRisk udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, 
jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do 
zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego 
upływem. 
4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających 
rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania reklamacji, termin rozpatrzenia reklamacji i udziele-
nia odpowiedzi może zostać wydłużony do maksymalnie 60 dni od 
dnia otrzymania reklamacji. InterRisk informując o przedłużeniu 
terminu odpowiedzi na reklamację wskazuje przyczynę opóźnienia, 
okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz określa przewidywany 
termin rozpatrzenia reklamacji.

5.  InterRisk odpowiada na reklamację osoby fizycznej na piśmie, a na 
wniosek tej osoby - pocztą elektroniczną. Na reklamacje złożone 
przez podmioty inne niż osoby fizyczne, InterRisk odpowiada w 
postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku.
6.  Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, uposażonemu i uprawnione-
mu z umowy ubezpieczenia   będącemu osobą fizyczną przysługuje 
prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika 
Finansowego. Konsumentom przysługuje także prawo zwrócenia się 
o pomoc do miejskich i  powiatowych rzeczników konsumenta.
7.  InterRisk podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 
8. Poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczającemu, 
Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia będące-
mu osobą fizyczną przysługuje również prawo do wniesienia 
reklamacji w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpiecze-
niową do Agenta Ubezpieczeniowego oferującego lub przyjmującego 
wniosek (PKO Bank Polski Spółka Akcyjna). W takim przypadku 
zasady oraz terminy przyjmowania tego rodzaju reklamacji jak 
również zasady i terminy udzielania na nie odpowiedzi są tożsame z 
warunkami dotyczącymi zasad składania reklamacji do lnterRisk 
Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna lnsurance Group, 
opisanymi powyżej, z wyłączeniem miejsca oraz nr telefonu, na który 
należy je złożyć. W przypadku Agenta Ubezpieczeniowego oferujące-
go lub przyjmującego wniosek, reklamacja może być złożona:  
a) na piśmie – osobiście w każdej jednostce Agenta Ubezpieczeniowe-
go obsługującej klientów lub za pośrednictwem operatora pocztowe-
go lub kuriera, albo wysłana na adres do doręczeń elektronicznych, 
wpisany do bazy adresów elektronicznych;
b) ustnie - telefonicznie na numer: 800 302 302, +48 81 535 60 60 lub 
osobiście do protokołu w każdej jednostce Agenta Ubezpieczeniowe-
go obsługującej klientów; 
c)  w postaci elektronicznej – wysyłając wiadomość za pośrednic-
twem serwisu internetowego, w usłudze bankowości elektronicznej.








