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Posiadanie ważnego ubezpieczenia OC dla pojazdu mechanicznego jest w Polsce wymogiem. 

W razie wypadku stanowi zabezpieczenie dla obu kierowców: zarówno winnego, jak i 

poszkodowanego. Pokrywa koszty związane z naprawą pojazdu tego drugiego, a jednocześnie 

pozwala uniknąć sprawcy wypłacania odszkodowania z własnej kieszeni. Sprawdź, jaki jest 

zakres ubezpieczenia OC. Dowiedz się, przed czym Cię chroni. 

Dlaczego OC samochodu jest ważne? 

OC jest ubezpieczeniem majątkowym skierowanym do posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

Na opisanych w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych zasadach zwalnia z odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone 

osobom trzecim, np. biorącym udział w kolizji, co stanowi korzyść dla winowajcy. 

Jednocześnie zapewnia odszkodowanie ofiarom, co z kolei jest ważne dla strony przeciwnej. 

Brak OC samochodu – poza sankcjami prawnymi wynikającymi z niedopełnienia obowiązku – 

w przypadku spowodowania wypadku wiąże się z obciążeniem kosztami winowajcy za 

leczenie poszkodowanych, wycenę i naprawę ich pojazdów, holowanie, postój na strzeżonym 

parkingu i inne czynności. W efekcie koszty mogą dojść do nawet kilkuset tysięcy złotych. Dla 

przeciętnego obywatela jest to suma, na której jednorazowe wydanie nie mógłby sobie 

pozwolić. 

CZY UBEZPECZYCIEL MOŻE NIE WYPŁACIĆ ODSZKODOWANIA? 

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie może nie wypłacić odszkodowania ofiarom wypadku czy 

innej szkody drogowej. Może jednak zastosować prawo regresu. Oznacza to, że wypłaci 

pieniądze poszkodowanemu, a następnie zażąda od Ciebie ich zwrotu. Dzieje się tak, np. gdy 

kierowca prowadzi pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także kiedy do 

wypadku doprowadzi z premedytacją. 

Jakie jest zakres ubezpieczenia OC? 

Zakres OC obejmuje różnego rodzaju szkody. Szkodę definiuje się jako jedno z następujących 

zdarzeń: 

 śmierć: natychmiastową lub będącą następstwem zdarzenia, 

 uszkodzenie ciała: poważne i lekkie, 

 rozstrój lub utratę zdrowia, 

 zniszczenie bądź uszkodzenie mienia. 

Co ważne, szkoda nie musi się wiązać z wypadkiem spowodowanym w trakcie jazdy. Są to 

również uszkodzenia pojazdu powstałe w trakcie eksploatacji samochodu: wsiadania i 

wysiadania, załadunku i rozładunku, zatrzymywania i ruszania, postoju, garażowania. 
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OC A SZKODA PARKINGOWA 

Jeśli zaparkujesz auto zbyt blisko drugiego i podczas wysiadania niezamierzenie porysujesz 

lub wgnieciesz karoserię sąsiadowi, Twoje ubezpieczenie OC pokryje koszty naprawy. Ale 

uwaga: jeśli to Twój pojazd zostanie uszkodzony, a sprawcy nie uda się ustalić, nie otrzymasz 

pieniędzy. Na taką okoliczność przyda Ci się autocasco (AC). 

OC pokrywa również koszty: 

 poniesione przy zapobieganiu zwiększania szkody, 

 obrony w trakcie postępowania karnego, o ile zostało podjęte na polecenie bądź za 

zgodą towarzystwa ubezpieczeniowego, 

 zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, o ile zostało podjęte na polecenie 

bądź za zgodą towarzystwa ubezpieczeniowego, 

 dodatkowego badania technicznego pojazdu mechanicznego po szkodzie. 

Co dodatkowo obejmuje OC samochodu? 

Co obejmuje OC poza wyżej wymienionymi aspektami? Ponieważ jest to ubezpieczenie 

działające nie tylko w Polsce, zapewnia ochronę także poza granicami kraju. Jeśli 

spowodujesz szkodę na terenie państw Unii Europejskiej bądź Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, OC samochodu ochroni Cię od odpowiedzialności cywilnej i pokryje koszty 

związanie z leczeniem osób poszkodowanych czy naprawą ich pojazdów. 

Ubezpieczenie OC obejmuje również szkody spowodowane przez kierowców niezgłoszonych 

do polisy danego pojazdu mechanicznego. Oznacza to, że jeśli pożyczysz auto lub motocykl 

bratu czy przyjacielowi i spowoduje on wypadek, ubezpieczenie i tak będzie miało moc. 

Choć masz obowiązek posiadać ważne OC samochodu, towarzystwo ubezpieczeniowe 

możesz wybrać sam. Warto się rozejrzeć, ponieważ każda firma zwraca uwagę na nieco inne 

aspekty i może Ci zaproponować inną cenę w oparciu o szacowane ryzyko spowodowania 

szkód. Wylicz swoją składkę w kalkulatorze ubezpieczeń i wybierz najlepiej! 


