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ZałącZnik nr 1 do uchwały ZarZądu nr 18/2010 
Z dnia 4 paźdZiernika 2010 roku

aneks nr 1  
do ogólnych warunków dobrowolnych  
ubeZpiecZeń komunikacyjnych ZatwierdZonych  
uchwałą ZarZądu aviva towarZystwo  
ubeZpiecZeń ogólnych s.a. 

§1

Preambuła otrzymuje następujące brzmienie:
„Ogólne warunki dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych przy-
jęte 15 października 2007 roku uchwałą Zarządu nr 37/2007, zmie-
nione 20 października 2008 roku uchwałą Zarządu nr 30/2008, 
zmienione 10 sierpnia 2009 roku uchwałą Zarządu nr 17/2009, zmie-
nione 21 maja 2010 roku uchwałą Zarządu nr 12/2010, zmienione 
4 października 2010 r. uchwałą Zarządu nr 18/2010.
Niniejsze ogólne warunki dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyj-
nych wchodzą w życie z dniem 22 października 2007 roku. Niniejsze 
ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych mają zastosowanie 
do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 8 października 2010 
roku.”

§2

W Sekcji A, pkt. 12 Sposób ustalania wysokości odszkodowania, 
pkt. 4, ppkt. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Jeżeli naprawa została wykonana poza siecią współpracujących 
z nami warsztatów naprawczych, wówczas wysokość odszkodo-
wania ustalimy na podstawie przedstawionych przez Ciebie faktur, 
obejmujących koszty części użytych do naprawy oraz robocizny zwią-
zanej z tą naprawą,”.

§3

W Sekcji A, pkt. 12 Sposób ustalania wysokości odszkodowania, 
pkt. 4, ppkt. 3 skreśla się lit. b). 
Wykreślenie przedmiotowej lit. powoduje zmianę numeracji kolejnej 
z lit. c) na lit. b).

§4

W Sekcji A, pkt. 12 Sposób ustalania wysokości odszkodowania, 
pkt. 7, otrzymuje następujące brzmienie:
„Jeżeli jesteś uprawniony do odliczania w całości lub w części podatku 
VAT, wypłacone odszkodowanie zostanie pomniejszone o kwotę 
podatku podlegającą odliczeniu. W takim przypadku odszkodo-
wanie zostanie wypłacone na podstawie kopii faktur dokumentują-
cych naprawę pojazdu.”

§5

W Sekcji A, pkt. 12 Sposób ustalania wysokości odszkodowania, 
skreśla się pkt. 8. 
Wykreślenie przedmiotowego punktu powoduje zmianę numeracji 
kolejnych punktów: 9 na 8, 10 na 9, 11 na 10, 12 na 11, 13 na 12.
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§6

W Sekcji A, pkt. 15 Wypłata odszkodowania, pkt. 2, ppkt. 2 otrzy-
muje następujące brzmienie:
„przekazania nam karty pojazdu oraz dowodu rejestracyjnego 
pojazdu lub wtórników tych dokumentów wraz z adnotacją o wyre-
jestrowaniu pojazdu,”.

§7

W Sekcji A, pkt. 16 Kiedy nie wypłacimy odszkodowania, skreśla 
się pkt. 2. 
Wykreślenie przedmiotowego punktu powoduje zmianę numeracji 
kolejnych punktów: 3 na 2, 4 na 3, 5 na 4, 6 na 5.

§8

W Sekcji F, pkt. 7 Wyłączenia generalne, pkt. 1, skreśla się ppkt. 4:
Wykreślenie przedmiotowego punktu powoduje zmianę numeracji 
kolejnych punktów: 5 na 4, 6 na 5, 7 na 6, 8 na 7, 9 na 8.

§9

W Sekcji F, pkt. 7 Wyłączenia generalne, pkt. 1, ppkt. 4 otrzymuje 
następujące brzmienie:
„powstałych w czasie, gdy kierujący pojazdem nie posiadał upraw-
nień do prowadzenia pojazdu,”

§10

W Sekcji F, pkt. 7 Wyłączenia generalne, dodaje się pkt. 4 
w brzmieniu:
„Jeżeli w chwili wypadku pojazd nie posiadał ważnych badań 
technicznych potwierdzonych wpisem w dowodzie rejestra-
cyjnym, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie lub 
rozmiar szkody , możemy odpowiednio zmniejszyć lub nie wypłacić 
odszkodowania.”

§11

W Sekcji F, pkt. 7 Wyłączenia generalne, dodaje się pkt. 5 
w brzmieniu: 
„Jeżeli w chwili wypadku lub po przybyciu na miejsce wypadku policji 
kierujący Twoim pojazdem znajdował się w stanie po użyciu alko-
holu, w stanie nietrzeźwości  lub po zażyciu narkotyków, środków 
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastęp-
czych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii albo 
podobnie działających leków, jeśli miało to wpływ na powstanie lub 
rozmiar szkody możemy odpowiednio zmniejszyć lub nie wypłacić 
odszkodowania.”

§12

Pozostałe postanowienia OWU pozostają bez zmian.

§13

Niniejsze zmiany zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Aviva Towa-
rzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. nr 18/2010 z dnia 4 paździer-
nika 2010 r.


