UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ DLA
KLIENTÓW ZAWIERAJĄCYCH UMOWĘ LEASINGU Z
PKO LEASING S.A.
DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM
Przedsiębiorstwo:
PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, nr zezw. DLU/WLU/602/46/15/14/15/JP, zw. dalej „PKO
Ubezpieczenia”.

Produkt: Ubezpieczenie Ochrony Prawnej dla Klientów zawierających Umowę Leasingu z PKO Leasing S.A.
Pełne informacje podane są w Warunkach Ubezpieczenia (WU), formularzach wniosku i polisy.

JAKIEGO RODZAJU JEST TO UBEZPIECZENIE?
Ubezpieczenie majątkowe (Dział II; Gr. 17) stanowiące zabezpieczenie finansowania kosztów porad prawnych oraz ochrony prawnych
interesów związanych z posiadaniem lub użytkowaniem przedmiotu leasingu.

CO JEST PRZEDMIOTEM
UBEZPIECZENIA?
Ubezpieczenie ochrony prawnej dostępne jest w dwóch
wariantach, różniących się zakresem ubezpieczenia.

Jeżeli wybierzesz Wariant I, przedmiotem ubezpieczenia będzie:
Sfinansowanie kosztów porad prawnych,
Zapewnienie reprezentacji prawnych interesów
ubezpieczonego poprzez ponoszenie kosztów i opłat
prawnych, w celu ochrony prawnych interesów związanych z
posiadaniem lub używaniem przedmiotu leasingu, w zakresie:


ochrony przy dochodzeniu odszkodowań,



ochrony w zakresie reprezentacji w sprawach karnych
oraz wykroczeniowych,



dochodzenia roszczeń z tytułu umów dotyczących
przedmiotu ubezpieczenia,



ochrony w sporach podatkowych lub celnych,



ochrony uprawnień do kierowania pojazdem,



ochrony w sprawach dotyczących rejestracji przedmiotu
leasingu.

Jeżeli wybierzesz Wariant II, przedmiotem ubezpieczenia będzie
zakres wskazany w Wariancie I oraz:
Zapewnienie reprezentacji prawnych interesów
ubezpieczonego poprzez ponoszenie kosztów i opłat
prawnych, w celu ochrony prawnych interesów związanych z
ochroną prawną działalności gospodarczej prowadzonej
przez ubezpieczającego oraz ochrony prawnych interesów
ubezpieczonego związanych z posiadaniem lub używaniem
przedmiotu leasingu, w zakresie:


ochrony przy dochodzeniu odszkodowań,



ochrony w prawie karnym,

CZEGO NIE OBEJMUJE UBEZPIECZENIE?

Kosztów i opłat prawnych niezgodnych z definicją określoną
w § 2 ust. 4 WU; w szczególności czynności spoza katalogu
wskazanego w tym postanowieniu;
Porad prawnych niezgodnych z definicją określoną w § 2
ust. 7 WU; w szczególności porady spoza właściwości prawa
polskiego oraz spoza wskazanego katalogu usług;
Zdarzeń ubezpieczeniowych niezgodnych z definicją określoną w
§ 2 ust. 14 WU, w szczególności sytuacje prawne spoza katalogu
wymienionego w tym postanowieniu WU;
Zdarzeń zaistniałych poza zakresem geograficznym
ubezpieczenia (por. sekcja „Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?”).

JAKIE SĄ OGRANICZENIA OCHRONY
UBEZPIECZENIOWEJ?
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności między innymi w
przypadku poniżej wymienionych spraw lub problemów prawnych:
zdarzeń spowodowanych umyślnie, w szczególności przestępstw
i wykroczeń umyślnych lub innych wypadków
ubezpieczeniowych pozostających w związku przyczynowym
z popełnieniem umyślnego przestępstwa lub wykroczenia;
roszczeń pomiędzy:


PKO Leasing S.A., a ubezpieczającym lub ubezpieczonymi,



ubezpieczycielem, a ubezpieczającym lub ubezpieczonymi;

spraw dotyczących wypadków ubezpieczeniowych powstałych
po użyciu przez ubezpieczonego alkoholu, środka odurzającego
lub podobnie działającego, jeżeli miało to wpływ na zajście
zdarzenia ubezpieczeniowego lub jest istotą sporu, z którego
wynika wypadek ubezpieczeniowy;



ochrony w prawie wykroczeń,



ochrony w prawie umów zawieranych na potrzeby
własne ubezpieczonego,



ochrony pracodawcy.

Informacje dotyczące sumy ubezpieczenia
Maksymalna suma ubezpieczenia = 30 000 PLN, odrębnie dla
każdego zdarzenia ubezpieczeniowego.

spraw związanych z roszczeniami wynikającymi ze stosunku
pracy, w tym wypadkami przy pracy oraz o odszkodowanie od
pracowników ubezpieczającego, niezależnie od podstawy
prawnej odszkodowania. Powyższe wyłączenie nie dotyczy
spraw lub problemów prawnych objętych zakresem Wariantu II;
spraw związanych ze zbiorowym prawem pracy, w szczególności
wynikających z przepisów o szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników, sporami zbiorowymi, układami lub
porozumieniami zbiorowymi;
dochodzenia roszczeń, które zostały przeniesione na
ubezpieczonego w drodze przelewu (cesji wierzytelności) lub
kosztów, które zobowiązana jest ponieść inna osoba niż
ubezpieczony;
spraw o popełnienie przez Ubezpieczonego czynu nieuczciwej
konkurencji albo dotyczących praktyk naruszających zbiorowe
interesy konsumentów lub nieuczciwych praktyk rynkowych.
Pełen zakres wyłączeń znajduje się w § 6 WU.
W razie naruszenia przez ubezpieczonego obowiązków
dotyczących prawidłowego użytkowania przedmiotu
ubezpieczenia oraz naruszenia tych obowiązków na skutek
rażącego niedbalstwa, ubezpieczyciel wolny jest od
odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, chyba że
zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach
względom słuszności lub niedopełnienie powinności
ubezpieczeniowych nie miało wpływu na powstanie szkody.
Pełen zakres ograniczeń znajduje się w § 2 i § 3 WU.

GDZIE OBOWIĄZUJE UBEZPIECZENIE?
Na terytorium Europy (w sensie geograficznym) oraz w państwach leżących w obrębie basenu Morza Śródziemnego.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje zdarzeń zaistniałych na terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii lub
Kazachstanu.

CO NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW UBEZPIECZONEGO?










Powinieneś opłacić składkę ubezpieczeniową jeśli jesteś jednocześnie ubezpieczającym w umowie ubezpieczenia;
Jesteś zobowiązany informować na wniosek ubezpieczyciela o przebiegu i stanie sprawy sądowej oraz przekazywać związane
z nią pisma procesowe i inne dokumenty, ponadto jesteś zobowiązany do uzgadniania z ubezpieczycielem wszelkich
czynności, które powodują lub mogą powodować powstanie kosztów i wydatków prawnych;
Zawierając ubezpieczenie zobowiązujesz się do nie spowodowania utraty prawa ubezpieczyciela do żądania zwrotu
poniesionych przez niego kosztów i wydatków prawnych w części lub w całości, w szczególności zobowiązujesz się nie
zawierać ugody, cofać lub dokonywać zmiany powództwa bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ubezpieczyciela;
Jesteś zobowiązany popierać ubezpieczyciela w dążeniu do odzyskania poniesionych przez niego kosztów i wydatków
prawnych oraz dostarczać ubezpieczycielowi wszelkich informacji i dokumentów, które są niezbędne do dochodzenia ich
zwrotu;
W przypadku otrzymania przez Ciebie zwrotu kosztów należnych ubezpieczycielowi, jesteś zobowiązany przekazać je
ubezpieczycielowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni;
W razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego powinieneś niezwłocznie zgłosić roszczenie do PKO Ubezpieczenia wraz z
odpowiednimi dokumentami określonymi w WU.

JAK I KIEDY NALEŻY OPŁACAĆ SKŁADKI?



Składka jest opłacana jednorazowo za cały okres odpowiedzialności;
Wysokość stawki za ubezpieczenie jest wskazana we wniosku ubezpieczeniowym.

KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ I KOŃCZY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA?


Okres odpowiedzialności rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła data rejestracji
przedmiotu leasingu lub data jego wydania, w zależności która z tych dat jest datą wcześniejszą. Okres odpowiedzialności
rozpoczyna się pod warunkiem opłacenia składki.



Okres odpowiedzialności kończy się:
 w ostatnim dniu miesiąca w którym przypada płatność ostatniej raty leasingowej (w tym również opłaty końcowej);
 z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia;
 w dniu rozwiązania umowy ubezpieczenia.

JAK ROZWIĄZAĆ UMOWĘ?




Możesz odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od jej zawarcia;
Masz prawo jako ubezpieczający w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu
umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym;
W przypadku rezygnacji z umowy ubezpieczenia nie ponosisz dodatkowych opłat.

Materiał uzupełniający o pozostałe informacje wymagane Rekomendacją U
Podmiot uprawniony do otrzymania odszkodowania:
Odszkodowanie z ubezpieczenia należne jest Ubezpieczonemu.
Zasady i tryb zgłaszania zdarzenia ubezpieczeniowego:
Zgłoszenia roszczenia należy dokonać, w zależności od wybranego środka porozumiewania, odpowiednio na:
- infolinię: (22) 453 00 88* lub
- adres mailowy: pkoubezpieczenia@das.pl lub
- adres korespondencyjny: PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.
Opodatkowanie świadczeń:
Wypłaty odszkodowań i świadczeń podlegają przepisom regulującym opodatkowanie osób fizycznych i osób prawnych, obowiązującym w
momencie dokonywania wypłat.
Zasady i tryb zgłaszania oraz rozpatrywania reklamacji, skarg i zażaleń:
Reklamacje, skargi lub zażalenia można kierować osobiście, pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej:
UBEZPIECZYCIEL:
PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa
telefon: 81 535 67 66*
www.pkoubezpieczenia.pl

AGENT PRZYJMUJĄCY i AKCEPTUJĄCY WNIOSEK:
PKO Leasing Spółka Akcyjna
Al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 93-281 Łódź
Infolinia: 801 887 887*

Reklamacje, skargi lub zażalenia rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich otrzymania. W przypadkach
uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, Klient zostanie poinformowany o
przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi lub zażalenia.
Dodatkowe informacje
1. Wypłaty świadczeń podlegają przepisom regulującym opodatkowanie osób fizycznych i osób prawnych, obowiązującym w momencie
dokonywania wypłat.
2. Sprawdź właściwe przepisy dotyczące zwolnień z opodatkowania odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z
prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.
3. W przypadku odstąpienia lub rezygnacji przez Ubezpieczającego z umowy ubezpieczenia nie są pobierane dodatkowe opłaty.
Agent, Ubezpieczeniowy w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych, o których mowa w dziale II załącznika
do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, wykonuje działalność na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:
1.
2.
3.

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
PZU S.A.
PKO TU S.A.

* opłata zgodna z taryfą operatora

