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1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych 
pojazdów: 
a) jest ubezpieczeniem obowiązkowym, 
b) nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym, 
c) jest ubezpieczeniem obowiązkowym wyłącznie dla posiadaczy 
pojazdów mechanicznych poniżej 21 roku życia. 

a 
Art. 4 
pkt 1 

  
2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu 

posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie budynków 
wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych 
zdarzeń losowych: 
a) są ubezpieczeniami obowiązkowymi, 
b) nie są ubezpieczeniami obowiązkowymi, 
c) nie są ubezpieczeniami obowiązkowymi, chyba że gospodarstwo rolne 
przekracza powierzchnię 10 ha. 

a 
Art. 4 

pkt 2 i 3 

  
3. Zakład ubezpieczeń posiadający zezwolenie na wykonywanie 

działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących 
ubezpieczenia obowiązkowe: 
a) może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, 
b) nie może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, 
nawet jeżeli w ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej nie 
zawiera takich umów ubezpieczenia, 
c) nie może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, 
jeżeli w ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej zawiera takie 
umowy ubezpieczenia. 

c 
Art. 5 
ust. 2 

  
4. Zakład ubezpieczeń posiadający zezwolenie na wykonywanie 

działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących 
ubezpieczenia obowiązkowe nie może odmówić zawarcia umowy 
ubezpieczenia obowiązkowego, jeżeli w ramach prowadzonej 
działalności ubezpieczeniowej zawiera takie umowy ubezpieczenia. 
Jeżeli zakład ubezpieczeń otrzymał ofertę zawarcia umowy 
ubezpieczenia obowiązkowego, brak odpowiedzi w terminie 14 dni: 
a) uważa się za jej odrzucenie, 
b) poczytuje się za jej przyjęcie, 
c) uważa się za jej odrzucenie, chyba że oferta dotyczy zawarcia umowy 
ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od 
ognia i innych zdarzeń losowych. 

b 
Art. 5 

ust. 2 i 
art. 5a 

  
5. Taryfy oraz wysokość składek ubezpieczeniowych za ubezpieczenia b Art. 8 



obowiązkowe ustala: 
a) ubezpieczony, 
b) zakład ubezpieczeń, 
c) Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia. 

ust. 1 

  
6. W przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu w rozumieniu 

art. 78a ustawy – Prawo o ruchu drogowym, skutkującego 
zmniejszeniem prawdopodobieństwa wypadku w okresie 
ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń, na wniosek posiadacza pojazdu 
mechanicznego, jest obowiązany do proporcjonalnego obniżenia 
składki ubezpieczeniowej na okres czasowego wycofania pojazdu z 
ruchu. Składka ubezpieczeniowa w takim przypadku, po 
uwzględnieniu przysługujących posiadaczowi pojazdu 
mechanicznego zniżek składki, ulega obniżeniu nie mniej niż o: 
a) 30%, 
b) 50%, 
c) 95%. 

c 
Art. 8 

ust. 4 i 5 

  
7. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej 

obejmuje odpowiedzialność cywilną podmiotu objętego 
obowiązkiem ubezpieczenia za szkody wyrządzone czynem 
niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania, o ile nie sprzeciwia się to ustawie lub 
właściwości (naturze) danego rodzaju stosunków. W przypadku 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych 
pojazdów: 
a) obejmuje również szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego 
niedbalstwa ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on 
odpowiedzialność, 
b) obejmuje również szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego 
niedbalstwa ubezpieczającego, z wyłączeniem szkód wyrządzonych 
przez osoby, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, 
c) nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego 
niedbalstwa ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on 
odpowiedzialność. 

a 
Art. 9 

ust. 1 i 2 

  
8. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego: 

a) może obejmować ubezpieczeniem okres poprzedzający zawarcie tej 
umowy, 
b) nie może obejmować ubezpieczeniem okresu poprzedzającego 
zawarcie tej umowy, 
c) nie może obejmować ubezpieczeniem okresu dłuższego niż 7 dni 
poprzedzającego zawarcie tej umowy. 

b 
Art. 10 
ust. 1a 

  
9. Ustalenia spełnienia lub nieistnienia obowiązku ubezpieczenia: 

a) można dochodzić przed sądem powszechnym, 
b) można dochodzić przez sądem administracyjnym, 
c) nie można dochodzić przed sądem. 

a 
Art. 10 
ust. 2 

 

10. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń trwa przez okres wskazany 
w umowie i kończy się z upływem ostatniego dnia tego okresu, z 
zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie. W przypadku 
opłacania składki ubezpieczeniowej w ratach, niezapłacenie przez 
ubezpieczonego lub ubezpieczającego raty składki w terminie 
oznaczonym przez zakład ubezpieczeń: 

c 
Art. 12 

ust. 1 i 2 



a) powoduje ustanie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, 
b) powoduje ustanie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, z 
wyjątkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych 
pojazdów, 
c) nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. 

 
11. W obowiązkowych ubezpieczeniach mienia odszkodowanie wypłaca 

się w kwocie odpowiadającej: 
a) zawsze wysokości szkody, 
b) wysokości szkody, nie większej jednak od sumy ubezpieczenia 
ustalonej w umowie, 
c) wysokości szkody, nie większej jednak od połowy sumy ubezpieczenia 
ustalonej w umowie. 

b 
Art. 13 
ust. 3 

 

12. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie: 
a) 14 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub 
uprawnionego zawiadomienia o szkodzie, 
b) 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub 
uprawnionego zawiadomienia o szkodzie, 
c) 60 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub 
uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. 

b 
Art. 14 
ust. 1 

 

13. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni 
licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego 
zawiadomienia o szkodzie. W przypadku gdyby wyjaśnienie w tym 
terminie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności 
zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się 
niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie: 
a) 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności 
wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w 
terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że 
ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości 
odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub 
cywilnego, 
b) 30 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności 
wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w 
terminie 120 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że 
ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości 
odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub 
cywilnego, 
c) 30 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności 
wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w 
terminie 180 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że 
ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości 
odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub 
cywilnego. 

a 
Art. 14 

ust. 1 i 2 

 

14. W przypadku sporu pomiędzy Ubezpieczeniowym Funduszem 
Gwarancyjnym a zakładem ubezpieczeń dotyczącego ustalenia, 
który z nich jest obowiązany do wypłaty odszkodowania 
poszkodowanemu, wypłata: 
a) jest dokonywana przez zakład ubezpieczeń niezwłocznie, nie później 
niż w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania akt szkody od 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, 
b) jest dokonywana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 

a Art. 14a 



niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania 
akt szkody od zakładu ubezpieczeń, 
c) zostaje wstrzymana do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd 
powszechny. 

 

15. Poszkodowany w związku ze zdarzeniem objętym umową 
ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej może 
dochodzić roszczeń: 
a) bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń, 
b) wyłącznie bezpośrednio od ubezpieczonego, który ma regres do 
zakładu ubezpieczeń, 
c) bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń, pod warunkiem braku 
naprawienia szkody przez ubezpieczonego w terminie 30 dni od dnia 
zgłoszenia takiego żądania przez poszkodowanego. 

a 
Art. 19 
ust. 1 

 

16. Co do zasady powództwo o roszczenie wynikające z umów 
ubezpieczeń obowiązkowych lub obejmujące roszczenia z tytułu 
tych ubezpieczeń można wytoczyć: 
a) wyłącznie według przepisów o właściwości ogólnej, 
b) wyłącznie przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, 
c) bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd 
właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub 
uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 

c 
Art. 20 
ust. 1 

 

17. Co do zasady umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych zawiera się na okres: 
a) co najmniej 30 dni, 
b) 6 miesięcy, 
c) 12 miesięcy. 

c 
Art. 26 
ust. 1 

 

18. Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na 
czas krótszy niż 12 miesięcy można zawrzeć, jeżeli pojazd 
mechaniczny: 
a) jest zarejestrowany czasowo,  
b) jest pojazdem historycznym, 
c) obie powyższe odpowiedzi są prawidłowe. 

c 
Art. 27 
ust. 1 

 

19. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do 
pojazdów mechanicznych zarejestrowanych czasowo, zawiera się 
na czas nie krótszy niż okres tej rejestracji, określony w decyzji 
starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
właściciela pojazdu mechanicznego, nie krótszy jednak niż: 
a) 7 dni, 
b) 14 dni, 
c) 30 dni. 

c 
Art. 27 
ust. 3 

 

20. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do 
pojazdów historycznych, można zawrzeć na czas nie krótszy niż: 
a) 7 dni, 
b) 14 dni, 
c) 30 dni. 

c 
Art. 27 
ust. 4 

 

21. Co do zasady jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później 
niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który 
umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 

b 
Art. 28 
ust. 1 



została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej 
wypowiedzeniu, uważa się, że: 
a) umowa wygasła, 
b) została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy,  
c) została zawarta umowa na czas nieokreślony. 

 

22. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden 
dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa 
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została 
zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej 
wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na 
kolejne 12 miesięcy. W razie zawarcia tej umowy zakład 
ubezpieczeń: 
a) jest obowiązany potwierdzić zawarcie umowy dokumentem 
ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
b) jest obowiązany potwierdzić zawarcie umowy dokumentem 
ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, 
c) nie jest obowiązany do potwierdzenia zawarcia umowy. 

b 
Art. 28 
ust. 1 i 

1a 

 

23. W sytuacji, gdy doszło do zawarcia kilku umów ubezpieczenia OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do tego 
samego pojazdu mechanicznego, z tym samym okresem 
ubezpieczenia z jednym zakładem ubezpieczeń, wówczas temu 
zakładowi ubezpieczeń należy się składka ubezpieczeniowa z tytułu: 
a) jednej umowy ubezpieczenia, 
b) każdej umowy ubezpieczenia, 
c) każdej umowy ubezpieczenia do wysokości dwukrotności najwyższej 
składki ubezpieczeniowej. 

a 
Art. 28a 
ust. 3 

 

24. Z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych zakład ubezpieczeń: 
a) nie uiszcza opłaty ewidencyjnej, 
b) uiszcza opłatę ewidencyjną w wysokości równowartości w złotych 1,0 
euro ustalanej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku zawarcia 
umowy, 
c) uiszcza opłatę ewidencyjną w wysokości 1% rocznej składki 
ubezpieczeniowej. 

b 
Art. 30 
ust. 1 

 

25. W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu 
mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia 
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, 
na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, 
przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające 
z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z 
upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na 
którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, 
wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy 
ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu: 
a) z dniem jej wypowiedzenia, 
b) po upływie 30 dni od dnia jej wypowiedzenia, 
c) po upływie 3 miesięcy od dnia jej wypowiedzenia. 

a 
Art. 31 
ust. 1 

 

26. W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu 
mechanicznego zarejestrowanego, którego posiadacz wbrew 
obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC posiadaczy 

b 
Art. 31 
ust. 3 



pojazdów mechanicznych, posiadacz, na którego przeszło lub 
zostało przeniesione prawo własności: 
a) nie ma obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych, 
b) jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych w dniu przejścia lub przeniesienia prawa 
własności pojazdu mechanicznego, ale nie później niż z chwilą 
wprowadzenia pojazdu mechanicznego do ruchu, 
c) jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych nie później niż w ciągu 7 dni od wprowadzenia 
pojazdu mechanicznego do ruchu. 

 

27. Posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo 
własności tego pojazdu, jest obowiązany do przekazania 
posiadaczowi, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, 
potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia na piśmie zakładu 
ubezpieczeń, w określonym w ustawie terminie, o fakcie 
przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych posiadacza, 
na którego przeniesiono prawo własności pojazdu. Termin ten 
wynosi: 
a) 7 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, 
b) 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, 
c) 30 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu. 

b 
Art. 32 
ust. 1 

 
28. Skutki wyrządzenia szkody po dniu przeniesienia prawa własności 

pojazdu mechanicznego: 
a) nie obciążają posiadacza pojazdu, który dokonał przeniesienia tego 
prawa, 
b) obciążają wyłącznie posiadacza pojazdu, który dokonał przeniesienia 
tego prawa, 
c) obciążają solidarnie posiadacza pojazdu, który dokonał przeniesienia 
tego prawa oraz posiadacza pojazdu, na którego przeniesiono to prawo. 

a 
Art. 32 
ust. 3 

 

29. Z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą umowa 
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych: 
a) ulega rozwiązaniu, 
b) ulega zawieszeniu, 
c) nie ulega rozwiązaniu ani zawieszeniu. 

a 
Art. 33 
pkt 7 

 

30. Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 
przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący 
pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za 
wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą 
następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też 
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Za szkodę powstałą w 
związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również 
szkodę powstałą podczas i w związku z: 
a) wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego oraz 
bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu 
mechanicznego, 
b) zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego, 
c) obie powyższe odpowiedzi są prawidłowe. 

c 
Art. 34 

ust. 1 i 2 

 

31. Powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych wytacza się: 

b 
Art. 34a 
ust. 1 



a) przed sąd właściwy dla siedziby zakładu ubezpieczeń, 
b) wyłącznie przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby 
poszkodowanego zdarzeniem powodującym szkodę albo przed sąd 
właściwy dla miejsca zaistnienia tego zdarzenia. W braku wskazanych 
wyżej podstaw właściwości miejscowej powództwo można wytoczyć 
przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej, 
c) wyłącznie przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby 
poszkodowanego zdarzeniem powodującym szkodę. 

 

32. Powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych wytacza się wyłącznie przed sąd właściwy 
dla miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego 
zdarzeniem powodującym szkodę albo przed sąd właściwy dla 
miejsca zaistnienia tego zdarzenia. W braku wskazanych wyżej 
podstaw właściwości miejscowej powództwo można wytoczyć przed 
sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej. Przelew 
wierzytelności: 
a) nie wpływa na właściwość sądu, 
b) powoduje zmianę właściwości sądu na sąd właściwy dla cedenta, 
c) powoduje zmianę właściwości sądu na sąd właściwy dla 
cesjonariusza. 

a 
Art. 34a 
ust. 1 i 2 

 

33. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności 
cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, 
najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy 
gwarancyjnej. W przypadku szkód na osobie suma gwarancyjna nie 
może być niższa niż równowartość w złotych:  
a) 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są 
objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych 
b) 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są 
objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, 
c) 5 510 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są 
objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych. 

b 
Art. 36 
ust. 1 
pkt 1 

 

34. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności 
cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, 
najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy 
gwarancyjnej. W przypadku szkód w mieniu suma gwarancyjna nie 
może być niższa niż równowartość w złotych:  
a) 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są 
objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, 
b) 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są 
objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, 
c) 1 050 000 euro w odniesieniu łącznie do wszystkich zdarzeń, których 
skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę 
poszkodowanych. 

b 
Art. 36 
ust. 1 
pkt 2 

 

35. Za szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska 
zakład ubezpieczeń: 
a) nie odpowiada, 
b) odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej, 
c) odpowiada w pełnej wysokości szkody. 

a 
Art. 38 
ust. 1 
pkt 4 

 

36. Co do zasady odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna 
się z chwilą: 
a) zapłacenia całej składki ubezpieczeniowej, 

c 
Art. 39 
ust. 1 



b) otrzymania przez ubezpieczającego pisemnego potwierdzenia 
zawarcia umowy ubezpieczenia, 
c) zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej 
pierwszej raty. 

 

37. Co do zasady jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później 
niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który 
umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 
została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej 
wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na 
kolejne 12 miesięcy. W razie zawarcia takiej umowy 
odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń powstaje: 
a) z chwilą jej zawarcia, 
b) z chwilą otrzymania przez ubezpieczającego pisemnego potwierdzenia 
zawarcia umowy ubezpieczenia, 
c) z chwilą zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. 

a 
Art. 39 
ust. 1a 

 

38. Jeżeli w umowie ubezpieczenia zakład ubezpieczeń wskazał 
późniejszy termin płatności składki lub jej pierwszej raty, 
odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą: 
a) zawarcia umowy, 
b) zapłacenia całej składki ubezpieczeniowej, 
c) zapłacenia pierwszej raty składki ubezpieczeniowej. 

a 
Art. 39 
ust. 2 

 

39. W przypadku wyrejestrowania pojazdu mechanicznego lub 
udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu 
mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany 
posiadacza: 
a) przysługuje zwrot całej składki ubezpieczeniowej, 
b) przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, 
c) nie przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej. 

b 
Art. 41 
ust. 1 
pkt 1 

 

40. Zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi 
Gwarancyjnemu, w przypadkach określonych w ustawie, 
przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem 
mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli 
kierujący: 
a) wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie 
nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o 
przeciwdziałaniu narkomanii oraz gdy wszedł w posiadanie pojazdu 
wskutek popełnienia przestępstwa, 
b) 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 lub gdy zbiegł z miejsca zdarzenia, 
c) obie powyższe odpowiedzi są prawidłowe. 

c Art. 43 

 

41. Rolnik jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC 
rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Umowę 
ubezpieczenia OC rolników zawiera się na okres: 
a) 6 miesięcy, 
b) 12 miesięcy, 
c) 24 miesięcy. 

b 
Art. 44 i 
45 ust. 1 

 



42. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników powstaje: 
a) w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego, 
b) w dniu nabycia własności gospodarstwa rolnego, 
c) z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej nieruchomości 
wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. 

a 
Art. 47 
ust. 1 

 

43. Obowiązek powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń, w 
terminie 14 dni od dnia zmiany posiadania, o zmianie w posiadaniu 
gospodarstwa rolnego oraz o danych osoby obejmującej 
gospodarstwo rolne w posiadanie, spoczywa na rolniku dotychczas 
posiadającym gospodarstwo rolne. W przypadku gdy zmiana w 
posiadaniu gospodarstwa rolnego nastąpiła wskutek śmierci tego 
rolnika, obowiązek zawiadomienia zakładu ubezpieczeń spoczywa 
na: 
a) osobie najbliższej zmarłego rolnika, 
b) spadkobiercach zmarłego rolnika, 
c) osobie obejmującej gospodarstwo rolne w posiadanie. 

c 
Art. 48 
ust. 1 

 

44. Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta: 
a) odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w 
gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej 
wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego 
gospodarstwa rolnego, 
b) wyłącznie odpowiedzialność cywilna rolnika, który pracując w 
gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej 
wyrządził szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego 
gospodarstwa rolnego, 
c) wyłącznie odpowiedzialność cywilna rolnika oraz jego osoby 
najbliższej, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania 
ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem 
przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. 

a Art. 51 

 

45. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności 
cywilnej osoby odpowiedzialnej, najwyżej jednak do ustalonej w 
umowie sumy gwarancyjnej. W przypadku szkód na osobie suma 
gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:  
a) 5 110 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są 
objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, 
b) 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są 
objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, 
c) 5 510 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są 
objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych. 

b 
Art. 52 
pkt 1 

 

46. Za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych 
niepochodzących od zwierząt lub powstałe wskutek uszkodzenia, 
zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub 
przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do 
użytkowania, przechowania lub naprawy: 
a) zakład ubezpieczeń nie odpowiada, 
b) zakład ubezpieczeń odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej, 
c) odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 

a 
Art. 53 

pkt 2 i 4 

 

47. Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem: 
a) oddania budynku do użytku, 
b) wybudowania ścian nośnych budynku, 
c) pokrycia budynku dachem. 

c Art. 60 



 
48. Umowę ubezpieczenia budynków rolniczych zawiera się na: 

a) okres 12 miesięcy, 
b) okres 24 miesięcy, 
c) czas nieokreślony. 

a 
Art. 61 
ust. 1 

 

49. Obejmujący w posiadanie gospodarstwo rolne, w którym budynki 
rolnicze nie są ubezpieczone: 
a) jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia budynków 
rolniczych najpóźniej w dniu objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie, 
b) jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia budynków 
rolniczych najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia objęcia gospodarstwa rolnego 
w posiadanie, 
c) nie jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia budynków 
rolniczych. 

a 
Art. 63 
ust. 2 

 

50. Jeżeli w czasie trwania umowy ubezpieczenia budynków rolniczych 
budynek przestał spełniać warunki wymagane do objęcia go 
ubezpieczeniem: 
a) umowa ubezpieczenia wygasa, 
b) budynek ten zostaje wyłączony z ubezpieczenia, a suma 
ubezpieczenia zostaje obniżona o zadeklarowaną do ubezpieczenia 
wartość tego budynku, 
c) budynek ten zostaje wyłączony z ubezpieczenia, a suma 
ubezpieczenia nie zostaje obniżona. 

b Art. 66 

 

51. Wysokość szkody w budynkach rolniczych zwiększa się w 
granicach sumy ubezpieczenia o udokumentowane koszty 
uprzątnięcia miejsca szkody w wysokości do: 
a) 2% wartości szkody, 
b) 5% wartości szkody, 
c) 9% wartości szkody. 

b 
Art. 69 
pkt 2 

 
52. Sumę ubezpieczenia, odrębnie dla każdego budynku rolniczego, 

ustala ubezpieczający z zakładem ubezpieczeń. Suma ubezpieczenia 
budynku rolniczego może odpowiadać wartości: 
a) rzeczywistej tego budynku, przez którą rozumie się wartość w stanie 
nowym w dniu zawarcia umowy, pomniejszoną o stopień zużycia 
budynku rolniczego, 
b) nowej – w odniesieniu do budynków nowych oraz takich, których 
stopień zużycia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekracza 
10%, 
c) obie powyższe odpowiedzi są prawidłowe. 

c 
Art. 70 

ust. 1 i 2 

 

53. Zakład ubezpieczeń jest obowiązany do aktualizacji wartości 
budynków przyjętych do ubezpieczenia, nie częściej jednak niż w 
okresach rocznych, w przypadku gdy zmiany cen materiałów 
budowlanych i kosztów robocizny oraz innych materiałów 
spowodowały podwyższenie lub obniżenie wartości budynków co 
najmniej o: 
a) 10% 
b) 20%, 
c) 30%. 

b 
Art. 71 
ust. 1 

 

54. Nie są objęte ubezpieczeniem w gospodarstwach rolnych budynki, 
których stan techniczny osiągnął: 

c 
Art. 72 
pkt 1 



a) 50% normy zużycia, 
b) 75% normy zużycia, 
c) 100% normy zużycia. 

 

55. Z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych nie przysługuje 
odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń 
w postaci: 
a) obsunięcia się ziemi 
b) lawiny, 
c) trzęsienia ziemi. 

c 

Art. 67 
ust. 1 w 
zw. z art. 
73 pkt 4   

 

56. Poszkodowany lub uprawniony, o którym mowa w art. 78 ust. 1, 
może zgłosić żądanie odszkodowawcze reprezentantowi do spraw 
roszczeń. Reprezentant do spraw roszczeń jest obowiązany do 
udzielenia odpowiedzi na zgłoszone żądanie odszkodowawcze wraz 
z uzasadnieniem, w terminie: 
a) miesiąca od zgłoszenia żądania odszkodowawczego, 
b) 2 miesięcy od zgłoszenia żądania odszkodowawczego, 
c) 3 miesięcy od zgłoszenia żądania odszkodowawczego. 

c 
Art. 82 
ust. 1 

 

57. Organ odszkodowawczy podejmuje czynności w celu ustalenia 
odpowiedzialności za spowodowanie szkody i wysokości 
odszkodowania w terminie: 
a) 30 dni od dnia otrzymania żądania odszkodowawczego, 
b) 60 dni od dnia otrzymania żądania odszkodowawczego, 
c) 3 miesięcy od dnia otrzymania żądania odszkodowawczego. 

b 
Art. 83b 
ust. 1 

 
58. Spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia 

obowiązkowego, o którym mowa w ustawie, podlega kontroli 
wykonywanej przez organy do tego obowiązane lub uprawnione. Do 
przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy 
ubezpieczenia OC rolników jest obowiązany: 
a) wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce 
położenia gospodarstwa rolnego lub miejsce zamieszkania rolnika, 
b) starosta właściwy ze względu na położenie gospodarstwa rolnego lub 
miejsce zamieszkania rolnika, 
c) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 

a 
Art. 84 

ust. 1 i 3 

 

59. Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia 
obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia 
określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę. Wysokość 
opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi w 
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – 
samochodów osobowych – równowartość: 
a) jednokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
b) dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
c) trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

b 
Art. 88 

ust. 1 i 2 
pkt 1 

 

60. Do egzekucji opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy 
obowiązkowego ubezpieczenia, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, 
stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
z tym że tytuł wykonawczy wystawia Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny. Od postanowień wydanych przez Zarząd 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w toku 
postępowania egzekucyjnego w administracji służy: 
a) skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, 

c 
Art. 91 

ust. 1 i 3 



b) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, 
c) odwołanie do Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 

 

61. Co do zasady roszczenia z tytułu opłaty: 
a) ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia dokonania kontroli, nie 
później jednak niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku 
kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy 
ubezpieczenia obowiązkowego, 
b) ulegają przedawnieniu z upływem 5 lat od dnia dokonania kontroli, nie 
później jednak niż z upływem 5 lat od ostatniego dnia roku 
kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy 
ubezpieczenia obowiązkowego, 
c) nie ulegają przedawnieniu. 

a 
Art. 92 
ust. 1 

 

62. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma osobowość prawną. 
Nadzór nad działalnością Funduszu sprawuje: 
a) minister właściwy do spraw instytucji finansowych, 
b) Minister Sprawiedliwości, 
c) minister właściwy do spraw administracji publicznej. 

a 
Art. 96 

ust. 3 i 4 

 

63. Do zadań Funduszu należy tworzenie i prowadzenie informatycznej 
bazy danych w zakresie niezbędnym do identyfikacji, weryfikacji i 
przeciwdziałania naruszeniu interesów uczestników rynku 
ubezpieczeniowego, obejmującej w szczególności informacje o 
wypłaconych odszkodowaniach i świadczeniach z umów 
ubezpieczenia, o których mowa w dziale I lub II załącznika do 
ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Dane te przechowywane są 
przez Fundusz przez: 
a) 5 lat od dnia dokonania wpisu, 
b) 10 lat od dnia dokonania wpisu, 
c) 20 lat od dnia dokonania wpisu. 

c 
Art. 102a 
ust. 1 i 2 

 

64. Organem Funduszu nie jest: 
a) Zgromadzenie Uczestników Funduszu, 
b) Rada Funduszu, 
c) Zarząd Funduszu. 

a 
Art. 115 
ust. 1 

 

65. Przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych 
oraz przedstawiciel organu nadzoru wchodzi, poza członkami 
określonymi statutowo, w skład: 
a) Zgromadzenia Członków Funduszu, 
b) Rady Funduszu, 
c) Zarząd Funduszu. 

b 
Art. 115 
ust. 2 

 

66. Statut Funduszu i jego zmiany są uchwalane przez: 
a) Zarząd Funduszu, 
b) Radę Funduszu w porozumieniu z Zarządem Funduszu, 
c) Zgromadzenie Członków Funduszu. 

c 
Art. 116 
ust. 2 

 

67. Fundusz jest obowiązany sporządzić roczne sprawozdanie z 
działalności, które podlega badaniu przez biegłego rewidenta, w 
terminie: 
a) 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, 
b) 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, 
c) 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego 

b 
Art. 119 
ust. 1 



 
68. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jest instytucją 

wykonującą zadania określone w ustawie. Członkami Biura są: 
a) wszystkie zakłady ubezpieczeń wykonujące na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej działalność ubezpieczeniową, 
b) zakłady ubezpieczeń wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej działalność ubezpieczeniową w grupie obejmującej 
ubezpieczenie OC rolników, 
c) zakłady ubezpieczeń wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej działalność ubezpieczeniową w grupie obejmującej 
ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

c 
Art. 121 
ust. 1 

 

69. Przynależność do Biura jest: 
a) obowiązkowa, 
b) dobrowolna, 
c) dobrowolna, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

a 
Art. 121 
ust. 4 

 

70. Przedmiotem działalności Biura jest: 
a) wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych ważnych w innych 
państwach, 
b) organizowanie likwidacji szkód lub bezpośrednia likwidacja szkód 
spowodowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 
posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą 
posiadających ważne dokumenty ubezpieczeniowe wystawione przez 
zagraniczne biura narodowe, 
c) obie powyższe odpowiedzi są prawidłowe. 

 
Art. 122 
ust. 1 

 

71. Biuro odpowiada za szkody będące następstwem wypadków, które 
miały miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i powstały w 
związku z ruchem pojazdów mechanicznych, zarejestrowanych w 
państwach, których biura narodowe są sygnatariuszami 
Porozumienia Wielostronnego. W tym przypadku Biuro jest 
obowiązane wypłacić odszkodowanie w terminie: 
a) 30 dni od dnia ustalenia państwa, w którym pojazd sprawcy jest 
zarejestrowany, 
b) 60 dni od dnia ustalenia państwa, w którym pojazd sprawcy jest 
zarejestrowany, 
c) 90 dni od dnia ustalenia państwa, w którym pojazd sprawcy jest 
zarejestrowany. 

a 

Art. 123 
pkt 1 w 

zw. z art. 
125 ust. 
1 pkt 1 

 

72. Organem Biura nie jest: 
a) Zgromadzenie Członków Biura, 
b) Zarząd Biura, 
c) Rada Biura. 

a 
Art. 139 
ust. 1 

 
 


