
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 
CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH  

W RUCHU ZAGRANICZNYM 
 
 

Przepisy ogólne 
§1 

1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych za szkody powstałe na terytorium państw będących członkami Systemu Zielonej Karty w 
związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej owu Zielonej Karty, mają zastosowanie do umów 
ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi 
nie posiadającymi osobowości prawnej, prowadzącymi działalność gospodarczą, zwanymi dalej 
Ubezpieczającymi a InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group., 
zwanym dalej Ubezpieczycielem. 

2. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć także na cudzy rachunek, z tym, że Ubezpieczony imiennie 
wskazany jest w umowie (polisie) lub też w zależności od rodzaju zawartej umowy ubezpieczenia nie jest 
wskazany w umowie (polisie). Zarzuty mające wpływ na odpowiedzialność Ubezpieczyciela może on 
podnieść także przeciwko Ubezpieczonemu.  

3. Do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone, za zgodą stron, postanowienia dodatkowe lub 
odmienne, z tym, że różnice między niniejszymi owu, a treścią umowy Ubezpieczyciel przedstawi 
Ubezpieczającemu na piśmie przed zawarciem umowy.  

4. Wszystkie postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych owu muszą być, pod 
rygorem ich nieważności, sporządzone na piśmie w formie aneksu lub załącznika do umowy 
ubezpieczenia.  

5. Wszystkie zmiany umowy ubezpieczenia muszą być, pod rygorem ich nieważności, sporządzone na 
piśmie w formie aneksu do umowy ubezpieczenia.   

6.  Do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w 
szczególności przepisy kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i Ustawy o 
działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.) 

 
Definicje 

§2 
W rozumieniu niniejszych owu przez poniższe określenia, użyte w owu lub wniosku o zawarcie umowy 
ubezpieczenia, polisie, innym dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, a także innych 
pismach i oświadczeniach składanych w związku z umową ubezpieczenia, uważa się: 
1) Osoba uprawniona do korzystania z pojazdu – osoba, której tytuł prawny do używania pojazdu 

wynika z umowy najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, oraz osoby kierujące 
pojazdem za zgodą właściciela pojazdu. 

2) Pojazd mechaniczny - pojazd zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej stosowanie do przepisów 
Ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

3) Posiadacz pojazdu mechanicznego - podmiot faktycznie władający pojazdem mechanicznym na 
podstawie tytułu prawnego, z którego wynika jego władztwo nad rzeczą, nie będący właścicielem 
pojazdu mechanicznego. 

4) Składka – kwota należna Ubezpieczycielowi za udzieloną ochronę ubezpieczeniową. 
5) Ubezpieczający – podmiot zawierający umowę ubezpieczenia i zobowiązany do opłacenia składki 

ubezpieczeniowej. 
6) Ubezpieczony – podmiot, będący osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą 

osobowości prawnej, prowadzący działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
na rzecz którego Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia. 

 
Przedmiot ubezpieczenia 

§3 
Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem 
mechanicznym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium państw wymienionych w 
dokumencie ubezpieczenia, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu w okresie trwania 
odpowiedzialności ubezpieczeniowej. 



 
Zakres ubezpieczenia 

§4 
1. Posiadacz lub kierowca pojazdu mechanicznego odpowiadają za szkody wyrządzone w związku z 

ruchem tego pojazdu, na podstawie prawa państwa, na terytorium którego nastąpiło zdarzenie objęte 
ochroną ubezpieczeniową. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej 
posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego, określonych przez prawo miejsca zdarzenia, najwyżej 
jednak do limitów i w zakresie warunków przewidzianych w regulacjach prawnych państwa, na terytorium 
którego miało miejsce zdarzenie lub do sumy gwarancyjnej i w zakresie warunków określonych w 
umowie ubezpieczenia. 
Jeżeli suma gwarancyjna, przewidziana prawem miejsca zdarzenia, jest niższa od sumy gwarancyjnej 
ustalonej w umowie ubezpieczenia, lub warunki przewidziane prawem miejsca zdarzenia mają węższy 
zakres niż warunki ustalone w umowie ubezpieczenia, Ubezpieczyciel pokrywa zobowiązanie, najwyżej 
jednak do sumy gwarancyjnej i w zakresie warunków określonych w dokumencie ubezpieczenia. 

3. Jeżeli poszkodowany i posiadacz lub kierowca pojazdu mechanicznego są obywatelami 
Rzeczypospolitej Polskiej i mają w niej miejsce zamieszkania, właściwe jest prawo polskie, o ile prawo 
miejsca zdarzenia nie wyklucza takiej właściwości lub jeżeli roszczenie zostało zgłoszone w 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

Suma ubezpieczenia 
§5 
 

Suma gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia wynosi: 
1. w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są 

objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, 
2. w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są 

objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych. 
 

Zawarcie umowy ubezpieczenia 
§6 

1. Umowę ubezpieczenia Zielonej Karty zawiera się na wniosek posiadacza pojazdu lub osoby przez niego 
upoważnionej. 

2. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres wskazany przez posiadacza pojazdu, z tym że okres 
ubezpieczenia nie może być krótszy niż 15 dni i dłuższy niż 12 miesięcy. 

3. Okres ubezpieczenia określa się w umowie ubezpieczenia. 
4. Zawarcie umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel potwierdza polisą oraz Międzynarodową Kartą 

Ubezpieczenia Samochodowego (certyfikatem Zielonej Karty). 
5. W przypadku utraty lub zniszczenia dokumentów ubezpieczenia wymienionych w § 6 ust. 4, na pisemny 

wniosek posiadacza pojazdu lub osoby przez niego upoważnionej Ubezpieczyciel wystawia nowe 
dokumenty ubezpieczenia na okres wynikający z zawartej umowy ubezpieczenia. 

 
Początek i koniec odpowiedzialności 

§7 
1. W umowie ubezpieczenia określa się datę początkową i końcową okresu ubezpieczenia. 
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia 

wskazanego w umowie jako początek ochrony ubezpieczeniowej (okresu ubezpieczenia) jednak nie 
wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki i nie wcześniej niż z chwilą przekroczenia granicy 
państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że umówiono się inaczej. 

3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustaje z dniem: 
1) upływu okresu ubezpieczenia, 
2) odstąpienia przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela od umowy ubezpieczenia, 
3) rozwiązania umowy ubezpieczenia w wyniku wypowiedzenia, o którym mowa w w § 8 ust. 2 i 3, 
4) wyrejestrowania pojazdu, 



5) przejścia prawa własności pojazdu na inną osobę, z wyjątkiem przejścia prawa własności pojazdu na 
dotychczasowego posiadacza; w tej sytuacji odpowiedzialność nie ustaje pod warunkiem, że 
posiadacz pojazdu był w dotychczasowej umowie ubezpieczenia Ubezpieczającym. 

 
Rozwiązanie umowy ubezpieczenia 

§8 
1. Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo 

odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest 
przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. 

2. W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa 
wypadku, każda ze stron może zażądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w 
której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W 
razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem 
natychmiastowym. 

3. Jeżeli Ubezpieczyciel ponosił odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki a składka  nie 
została zapłacona przez Ubezpieczającego w terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ze 
skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W 
przypadku braku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia wygasa ona z końcem okresu, za który 
przypadała nie zapłacona składka. 

4. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się w przypadku przeniesienia własności pojazdu na inną osobę, z 
wyjątkiem przejścia prawa własności pojazdu na dotychczasowego posiadacza; w tej sytuacji umowa 
ubezpieczenia nie rozwiązuje się pod warunkiem, że posiadacz pojazdu był w dotychczasowej umowie 
ubezpieczenia Ubezpieczającym. 

5. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się również w następujących przypadkach: 
1) z upływem okresu ubezpieczenia na który została zawarta, 
2) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia, 
3) z chwilą wyrejestrowania pojazdu. 

 
Składka ubezpieczeniowa 

§9 
1. Wysokość należnej składki ubezpieczeniowej określona jest w umowie ubezpieczenia. 
2. Wysokość podstawowej składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od czynników oceny ryzyka, a w 

szczególności: 
1) przedmiotu ubezpieczenia, 
2) okresu ubezpieczenia, 

3. W ustaleniu wysokości składki ubezpieczeniowej uwzględnia się koszty związane z zawarciem umowy 
ubezpieczenia, z jej wykonywaniem oraz koszty reasekuracji ryzyka. 

4. Wysokość składki ubezpieczeniowej obliczana jest według taryfy obowiązującej w dniu zawarcia (lub 
zmiany) umowy ubezpieczenia. 

5. Jeżeli taryfa składek nie uwzględnia ubezpieczanego ryzyka, wówczas wysokość składki 
ubezpieczeniowej ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela. 

6. Składka za ubezpieczenie powinna być zapłacona najpóźniej w dniu zawarcia umowy, chyba że strony 
umowy ustaliły w umowie ubezpieczenia (polisie) późniejszy termin płatności. 

7. Wysokość składki z tytułu udzielonej przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej, jak również 
terminy płatności określone są w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie). 

8. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, 
Ubezpieczycielowi należy się składka za okres, w którym udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 

9. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, na który została zawarta 
Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, pod 
warunkiem zwrócenia kompletnych oryginalnych dokumentów ubezpieczenia, o których mowa w § 6 ust 
4. 

 
Prawa i obowiązki stron 

§10 
1. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy zawieraniu i wykonywaniu 

umowy ubezpieczenia. 



2. Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczającemu wszelkie informacje niezbędne do zawarcia i wykonania 
umowy ubezpieczenia, a w razie powstania szkody zobowiązany jest do terminowej jej likwidacji. 

3. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel ma obowiązek doręczyć Ubezpieczającemu 
tekst ogólnych warunków ubezpieczenia. Na żądanie Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel udzieli informacji 
o postanowieniach zawartej umowy oraz owu w zakresie w jakim dotyczą praw i obowiązków 
Ubezpieczonego. 

4. Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu z umowy ubezpieczenia, przysługuje prawo do składania skarg i 
zażaleń bezpośrednio do Zarządu Ubezpieczyciela lub za pośrednictwem Oddziału czy też 
Przedstawicielstwa Ubezpieczyciela, w którym zawarta została umowa ubezpieczenia. Skargi i zażalenia 
są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty otrzymania skargi lub zażalenia przez Ubezpieczyciela.  

5. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępnić Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu informacje i dokumenty, 
gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania. Wyżej 
wymienione osoby mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela udostępnionych 
informacji, a także sporządzania na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z 
oryginałem przez Ubezpieczyciela. 

6. Ubezpieczający/Ubezpieczony lub poszkodowany mają prawo wglądu do akt szkodowych w jednostce 
organizacyjnej Ubezpieczyciela lub w sposób i miejscu uzgodnionym z Ubezpieczycielem i sporządzania 
na swój koszt odpisów lub kserokopii dokumentów z akt szkodowych. Opłata za wydanie odpisów lub 
kserokopii jest pobierana w oparciu o cennik dostępny w jednostkach organizacyjnych Ubezpieczyciela. 

7. Kierujący pojazdem w ruchu zagranicznym obowiązany jest posiadać dokumenty ubezpieczenia 
wymienione w § 6 ust. 4 i okazywać je na każde żądanie organów kontrolnych. 

8. Ubezpieczyciel nie odpowiada za skutki nie okazania dokumentów ubezpieczenia (certyfikatu Zielonej 
Karty) organom kontrolnym podczas wjazdu, przebywania i wyjazdu posiadacza lub kierowcy z 
terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia. 

9. Ubezpieczający zobowiązany jest: 
1) zapłacić składkę ubezpieczeniową w ustalonym w umowie ubezpieczenia terminie, 
2) podejmować środki ostrożności i zastosować się do zaleceń Ubezpieczyciela, które zostały 

uzgodnione w umowie ubezpieczenia jak również wynikające z lustracji przeprowadzonej w trybie 
określonym w umowie ubezpieczenia w celu zapobieżenia powstaniu szkody, 

3) podejmować działania zapobiegawcze oraz środki ostrożności w celu zapobieżenia powstaniu 
szkody, 

4) przestrzegać obowiązków określonych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz w 
dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie). 

 
§11 

1.  W razie wypadku kierujący pojazdem mechanicznym zobowiązany jest: 
1) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku, 

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

2) zapobiec w miarę możliwości, zwiększaniu się szkody oraz starać się o zebranie dowodów 
pozwalających na ustalenie okoliczności zdarzenia oraz rodzaju i rozmiarów szkody; 

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

4) w razie zderzenia z innym pojazdem mechanicznym ustalić, w miarę możliwości, nazwę zakładu 
ubezpieczeń, z którym posiadacz pojazdu zawarł umowę ubezpieczenia OC; 

5) w ramach posiadanych możliwości powiadomić policję o wypadku z ofiarami w ludziach oraz o 
wypadku powstałym w okolicznościach nasuwających przypuszczenia, że popełniono przestępstwo. 

2. Posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym powinni przedstawić na żądanie Ubezpieczyciela 
posiadane dowody dotyczące zdarzenia i rozmiaru szkód. 

3. W razie zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie do posiadacza lub kierującego pojazdem 
mechanicznym, obowiązani są oni niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, powiadomić o tym 
Ubezpieczyciela dostarczając dokumenty dotyczące zgłoszonego roszczenia, okoliczności wypadku i 
rozmiaru szkody. 

4. Posiadacz lub kierujący pojazdem nie może bez zgody Ubezpieczyciela podejmować żadnych 
zobowiązań w stosunku do osób zgłaszających roszczenia ani też składać żadnych oświadczeń o 
przyjęciu odpowiedzialności za wypadek. 



5. Jeżeli poszkodowany wystąpi z roszczeniem o odszkodowanie na drogę sądową przeciwko posiadaczowi 
lub kierującemu pojazdem mechanicznym, obowiązani są oni niezwłocznie zawiadomić o tym 
Ubezpieczyciela. Na żądanie Ubezpieczyciela zobowiązani są oni również udzielić pełnomocnictwa 
procesowego osobie wskazanej przez Ubezpieczyciela. 

6. Jeżeli prawo właściwe dla miejsca zdarzenia nie stanowi inaczej, Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów 
zastępstwa procesowego posiadacza lub kierowcy pojazdu, ustanowionego w postępowaniu cywilnym 
bez zgody ubezpieczyciela. 

7. Jeżeli przeciwko posiadaczowi lub kierowcy zostało wszczęte postępowanie karne lub karno-
administracyjne albo podobne, posiadacz lub kierowca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym 
Ubezpieczyciela. 

8. Posiadacz pojazdu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu, 
podając dane osobowe nabywcy pojazdu. 

9. Na wniosek Ubezpieczyciela, Ubezpieczający zobowiązany jest dostarczyć postanowienie o umorzeniu 
dochodzenia wszczętego w sprawie zgłoszonej szkody, bądź odpis prawomocnego wyroku sądowego, o 
ile dokumenty te są w jego posiadaniu. 

10. Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów ustanowienia obrońcy w postępowaniu karnym prowadzonym 
przeciwko posiadaczowi lub kierowcy pojazdu, a także jakichkolwiek kar pieniężnych i grzywien lub 
innych podobnych płatności nałożonych na posiadacza lub kierowcę pojazdu w takim postępowaniu. 

 
Roszczenia regresowe 

§12 
1. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu 

wypłaconego odszkodowania, jeżeli kierujący: 
1) wyrządził szkodę umyślnie, 
2) prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem 

narkotyków i innych środków odurzających lub leków osłabiających zdolność koncentracji, 
3) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa, 
4) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem 

przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty 
bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa, 

5) zbiegł z miejsca zdarzenia, 
o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody. 

2. Ubezpieczycielowi przysługuje również uprawnienie dochodzenia solidarnie od kierującego lub 
posiadacza pojazdu mechanicznego zwrotu wypłaconego odszkodowania, jeżeli: 
1) pojazd, którym wyrządzono szkodę, nie posiadał w chwili wypadku ważnego badania technicznego, 

przewidzianego przepisami prawa o ruchu drogowym, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na 
powstanie szkody, 

2) szkoda powstała w następstwie zamontowania w pojeździe haka holowniczego, nie posiadającego 
świadectwa homologacji, bądź wskutek jego użycia niezgodnie z przeznaczeniem, 

3) bezpośrednią przyczyną szkody było niewłaściwe załadowanie i przewożenie ładunku bądź wadliwe 
zainstalowanie urządzeń do tego celu służących. 

3. Uprawnienia Ubezpieczyciela do dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania przysługuje również 
wówczas, gdy posiadaczowi lub kierującemu pojazdem udowodniono sfałszowanie dokumentu 
ubezpieczenia. 

4. Stan trzeźwości kierującego pojazdem, fakt znajdowania się pod wpływem środków odurzających oraz 
uprawnienia do kierowania pojazdem ocenia się według prawa państwa właściwego dla miejsca 
zdarzenia. 

 
Postanowienia końcowe 

§13 
1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia stron, w związku z umową ubezpieczenia powinny być, pod 

rygorem nieważności, składane na piśmie za pokwitowaniem przyjęcia lub przesłane listem poleconym. 
Jeżeli to zostało wcześniej uzgodnione między stronami zawiadomienia i oświadczenia w tym zakresie 
mogą być przekazywane drogą elektroniczną. 

2. Strony są zobowiązanie zawiadomić o każdorazowej zmianie siedziby lub adresu, odpowiednio w 
zależności od tego czy stroną jest osoba fizyczna czy prawna.  



3. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o 
właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 

4. Prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych owu jest prawo polskie. 
§14 

1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone uchwałą nr 45/2012 Zarządu InterRisk 
Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 22.05.2012r. 

2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem 01.07.2012 r. i mają zastosowanie do 
umów ubezpieczenia zawieranych od tego dnia. 

3. Z dniem 01.07.2012r racą moc ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym zatwierdzone uchwałą nr 71/2009 Zarządu InterRisk 
Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z dnia 08.12.2009r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


