
 

 

 
Ogólne Postanowienia Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Pojazdów Leasingowanych dla Pkoleasing-Leasing 
Polska S.A.,  z dnia 14.06.2009 r. w zakresie pojazdów przekazanych innym podmiotom do używania na podstawie umowy 

dzierżawy. 
 
 
Przedmiot ubezpieczenia 
 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy Pkoleasing-Leasing Polska S.A.(zwanej dalej 

PKO LEASING S.A.) i UNIQA TU S.A (zwanej dalej UNIQA) w zakresie warunków zawierania i realizacji umów ubezpieczeń 
komunikacyjnych, dotyczących  pojazdów osobowych oraz ciężarowych w nadwoziu osobowym stanowiących własność 
PKO LEASING S.A.., przekazanych innym podmiotom – Dzierżawcom do używania w ramach produktu PKO ZAWSZE NOWE 
AUTO, na podstawie umowy dzierżawy uregulowanej w art. 693 KC. 

2. W ramach niniejszej umowy, można ubezpieczać pojazdy użytkowane przez osoby fizyczne. 
3. Ubezpieczeniu podlegają pojazdy nowe. 
4. Niniejsza umowa nie ma zastosowania dla pojazdów: 

a) uczestniczących w jazdach wyścigowych i konkursowych, 
b) używanych jako rekwizyty, do jazd próbnych, jazd patrolowych lub interwencyjnych, jako taxi,  lub do doręczania 

przesyłek kurierskich, 
c) odbudowanych po szkodzie całkowitej z zastrzeżeniem, że wyłączenie nie dotyczy pojazdów ubezpieczonych 

przed powstaniem szkody w UNIQA, 
d) przeznaczonych do nauki jazdy, 
e) wynajmowanych zarobkowo (rent a car), 
f) służbowych PKO LEASING S.A., 
g) prototypowych  oraz wykonanych  (złożonych) poza wytwórnią fabryczną zajmującą się masową produkcją 

pojazdów,  
h) będących w użytkowaniu osób prawnych. 

 
Zakres i warunki szczególne ubezpieczenia  
 

1. Na mocy niniejszej Umowy, w odniesieniu do ochrony ubezpieczeniowej świadczonej przez UNIQA, zastosowanie mają, 
w  zakresie: 
a) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody 

powstałe w związku z ruchem tych pojazdów - Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 
124, poz. 1152), z późniejszymi zmianami, 

b) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe  
w związku z ruchem tych pojazdów w krajach należących do Systemu Zielonej Karty - Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe  
w związku z ruchem tych pojazdów w krajach należących do Systemu Zielonej Karty zatwierdzone uchwałą 
Zarządu UNIQA, nr 138/2007 z dnia 06 lipca 2007 r. zwane dalej OC ZK, z uwzględnieniem postanowień niniejszej 
Umowy, 

c) ubezpieczenia pojazdów – Auto Casco - Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco, zatwierdzone uchwałą 
Zarządu UNIQA, nr 200/2012 z dnia 10 października 2012 r. zwane dalej OWU AC,  
z uwzględnieniem postanowień niniejszej Umowy, 

d) ubezpieczenia Assistance Auto PLUS24service, szczególne warunki ubezpieczenia Assistance Auto 
PLUS24service, zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA, nr 200/2012 z dnia 10 października 2012 r. zwane dalej 
OWU ASS, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Umowy, 

e) Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych- Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych, 
zatwierdzone uchwałą Zarządu UNIQA, nr 143/2009 z dnia 14 października 2009 r. zwane dalej OWU OKNW, 
z uwzględnieniem postanowień niniejszej Umowy. 

  Ogólne warunki ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 są dostępne na stronach: www.uniqa.pl lub 
http://www.pkoleasing.pl 
 

Zakres ubezpieczenia - warunki szczególne 
 

1. Ubezpieczenia będą zawierane w wariancie Moto Maxi.  
2. Ubezpieczenie zawierane jest na następujące po sobie okresy 12- miesięczne, przez cały czas trwania umowy dzierżawy.  
3. PKO LEASING S.A. pełni rolę Ubezpieczonego jak i Ubezpieczającego. 
4. Wybór rodzaju sumy ubezpieczenia z VAT lub bez VAT należy do Ubezpieczającego. 
5. Pojazd nowy oznacza pojazd fabrycznie nowy, bez uszkodzeń, zakupiony bezpośrednio w sieci autoryzowanych dealerów  

samochodowych, potwierdzonych fakturą zakupu, którego właściciel w chwili zawierania umowy dzierżawy jest 
pierwszym nabywcą. 

6. Wiek pojazdu stanowi różnica pomiędzy datą zawarcia ubezpieczenia, a datą pierwszej rejestracji pojazdu. 
7. Zniesione zostają wszelkie pomniejszenia odszkodowania z tytułu amortyzacji pojazdu lub jego części. 



8. Zniesiona zostaje redukcja sumy ubezpieczenia o wypłacone kwoty odszkodowania. 
9. Udział własny w każdej szkodzie ustala się w wysokości 500 zł. 
10. Dla nowych pojazdów, umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie faktury zakupu. 
11. Za wyposażenie podstawowe pojazdu uważa się sprzęt i urządzenia niezbędne do utrzymania i używania pojazdu zgodnie 

z jego przeznaczeniem lub zabezpieczenia przed kradzieżą albo służące bezpieczeństwu jazdy, jak również instalację 
gazową lub hybrydową oraz sprzęt audiofoniczny, zamontowany fabrycznie. 

12. Wyposażenie dodatkowe, montowane w trakcie ubezpieczenia, potwierdzone dodatkową fakturą, będzie ubezpieczane 
według stawek takich samych jak pojazd.  

13. Ubezpieczenie Auto Casco obejmuje zakres pełny ryzyk (tzw. All Risk). 
14. Ubezpieczenie Assistance zawierane jest w wariancie Komfort.  
15. Ubezpieczenie Zielonej Karty zostaje wliczone w składkę  ubezpieczenia OC. 
16. W przypadku ubezpieczenia pojazdu osobowego obejmującego ryzyko kradzieży, warunkiem zawarcia ubezpieczenia jest 

wyposażenie pojazdu w prawidłowo działające i aktywne urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą, zgodnie 
z następującymi zasadami: 

a) wartość pojazdu od 10.000 zł netto do 70.000 zł netto – jedno zabezpieczenie, 
b) wartość pojazdu od 70.001 zł netto do 250.000 zł netto – dwa zabezpieczenia, 
c) powyżej 250.000 zł netto – trzy zabezpieczenia  (w tym jednym z nich musi być  zamontowana fabrycznie 

w pojeździe  mechaniczna blokada skrzyni biegów lub czynny i aktywny system lokalizacji  
i odnajdowania pojazdu  np. GPS), z zastrzeżeniem, że w przypadku pojazdów osobowych o wartości powyżej 
250.000 zł, za wystarczające uznaję się dwa zabezpieczenia, jeśli jednym z zabezpieczeń jest prawidłowo 
działający i aktywny system lokalizacji i odnajdowania pojazdu np. GPS).  

17. W przypadku ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków  kierowców i pasażerów, suma ubezpieczenia 
wynosi 10 000 zł za miejsce w pojeździe. Świadczenie w następstwie zgonu Ubezpieczonego,  
w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, wynosi 50% sumy ubezpieczenia. 

18. Okres ubezpieczenia dla pojazdów nowo nabywanych - okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia rejestracji pojazdu.  
19. Ubezpieczenie OC będzie potwierdzane certyfikatem OC na kolejne, następujące po sobie 12-to miesięczne okresy 

ubezpieczenia.   
 
Składka  
 
1. Płatnikiem składki jest Ubezpieczający.  
2. Umowa przewiduje następujące zwyżki za opcje dodatkowe: 
 

Tytuł zniżki/zwyżki Zwyżka 
Rozszerzenie ubezpieczenia o szkody kradzieżowe powstałe 

na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy +20% 

 
Likwidacja szkód – warunki, zasady i obsługa. 
 
 1.  W przypadku wystąpienia szkody na terytorium RP, Ubezpieczony, Ubezpieczający, Dzierżawca  lub osoba    upoważniona do 
kierowania pojazdem zobowiązana jest do: 

a) zgłoszenia zdarzenia do PKO LEASING S.A.  pod numerem telefonu 22 260 33 33,  
b) w przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem assistance, kierowca zobowiązany jest niezwłocznie (tj. nie  

później niż w ciągu 4 godzin od momentu zaistnienia zdarzenia), zawiadomić Centrum Alarmowe UNIQA. drogą 
telefoniczną. 
Działające całodobowo numery telefonów Centrum Alarmowego UNIQA zamieszczone są na dokumencie 
ubezpieczeniowym. 

c) powiadomienia policji: 
- w przypadku podejrzenia, że popełnione zostało przestępstwo, którego następstwem jest lub może być szkoda, 
- w przypadku uczestnictwa w wypadku drogowym lub gdy osoby doznały obrażeń ciała, 
- niezwłocznie, nie później niż w ciągu 12 godzin od chwili powzięcia wiadomości o kradzieży, rabunku (rozboju) 
pojazdu lub jego wyposażenia, 

2. Zgłoszenia szkody należy dokonać niezwłocznie, nie później niż : 
− 3 dni roboczych- w przypadku zniszczenia pojazdu, 
− 3 dni roboczych- w przypadku kradzieży pojazdu. 

3. Po zgłoszeniu szkody, przedstawiciel UNIQA podejmuje kontakt telefoniczny w ciągu 24 godzin celem ustalenia               
terminu oględzin. 
4. Oględziny uszkodzonego pojazdu przez przedstawiciela UNIQA będą miały miejsce w terminie ustalonym  
z Ubezpieczającym, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych po zgłoszeniu szkody. 
5. W przypadku szkody częściowej, kalkulacja naprawy zostanie przekazana Ubezpieczającemu w ciągu 1 dnia roboczego po 
oględzinach, po wskazaniu dogodnej formy odbioru: fax, mail, odbiór osobisty przez Ubezpieczającego. 
6. W przypadku szkód całkowitych, decyzja o sposobie rozliczenia szkody następuje w ciągu 3 dni roboczych od oględzin pojazdu. 
7. Likwidacja zgłaszanych szkód będzie odbywać się zgodnie z zasadami wynikającymi z ogólnych warunków     ubezpieczeń, 
mającymi zastosowanie do zgłaszanych szkód, z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszej   Umowie. 
8.  W razie szkody w pojeździe użytkowanym, na podstawie umowy dzierżawy  lub, którego własność jest obciążona prawami osób 
trzecich, Ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć pisemne stanowisko tych osób w przedmiocie sposobu realizacji Umowy 
i wypłaty odszkodowania. 
9.  UNIQA dopuszcza możliwość rozliczenia szkody w pojeździe bezpośrednio z warsztatem, w którym dokonana została 
    naprawa. Rozliczenie bezgotówkowe możliwe jest po spełnieniu następujących warunków: 

a) Ubezpieczający wyrazi zgodę na rozliczenie szkody z warsztatem poprzez wystawienie stosownego upoważnienia do 
odbioru odszkodowania przez warsztat bezpośrednio z UNIQA, 

b) Naprawa dokonana jest w autoryzowanym serwisie lub innym warsztacie naprawczym współpracującym  



z Ubezpieczającym i naprawa uszkodzeń potwierdzona jest fakturami, 
c) Zgłoszenie szkody następuje w nieprzekraczalnym terminie – 3 dni od daty zdarzenia. 

10.  W przypadku szkód innych niż opisane w pkt. 9 powyżej, UNIQA zobowiązana jest do wypłaty należnego   odszkodowania 
zgodnie z dyspozycją Ubezpieczającego. 
11. Próg szkody całkowitej wynosi 70% wartości rynkowej pojazdu  na dzień zaistnienia szkody. 
12. W przypadku kradzieży pojazdu, UNIQA wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty zawiadomienia  
o szkodzie. 
W pozostałym zakresie zastosowanie mają odpowiednie OWU dostępne na stronie www.uniqa.pl  
    
Obowiązki Dzierżawcy  lub innej osoby upoważnionej do kierowania pojazdem oraz wyłączenia 
 
1. Dzierżawca  lub inna osoba upoważniona do kierowania pojazdem ma obowiązek: 

a) Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej                       
informacji, zgłoszenia zdarzenia do PKO LEASING S.A. S.A. czynnej 5 dni w tygodniu  
w godzinach 9.00-17.00 pod numerem telefonu: 022 260 33 33  

b) Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości o kradzieży pojazdu, 
złożyć w UNIQA  dowód rejestracyjny, kartę pojazdu (o ile była wydana na ten pojazd) oraz wszystkie komplety 
sterowników oraz kluczyków służących do otwarcia lub uruchomienia pojazdu oraz od urządzeń 
zabezpieczających pojazd przed kradzieżą, w ilości wskazanej we wniosku  
o ubezpieczenie. Obowiązek zawiadomienia o szkodzie obciąża również Ubezpieczonego, chyba, że 
Ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na jego rachunek. 

c) Niezwłocznego powiadomienia policji: 
I. w przypadku podejrzenia, że popełnione zostało przestępstwo, którego następstwem jest lub może 

być szkoda, 
II. w przypadku uczestnictwa w wypadku drogowym lub gdy osoby doznały obrażeń ciała, 
III. niezwłocznie, nie później niż w ciągu 12 godzin od chwili powzięcia wiadomości o kradzieży, 

rabunku (rozboju) pojazdu lub jego wyposażenia, 
2. W razie wystąpienia szkody, Dzierżawca  lub osoba upoważniona do kierowania pojazdem zobowiązani są: 

a) użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub 
zmniejszenia jej rozmiarów, 

b) zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. 
3. W razie kradzieży, bądź zagubienia kluczyków (lub urządzeń sterujących) do pojazdu, Dzierżawca lub osoba upoważniona do 

kierowania pojazdem zobowiązani są do: 
a) Poinformowania UNIQA  o tym fakcie, 
b) Wymiany zamków w ubezpieczonym pojeździe, 
c) Zamontowania nowych urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą, w ilości wskazanej we wniosku 

o ubezpieczenie.  
4. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w pkt. 1, UNIQA może odpowiednio 

zmniejszyć świadczenia, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło UNIQA  ustalenie 
okoliczności i skutków wypadku. Skutki braku zawiadomienia UNIQA  o szkodzie nie następują, jeżeli UNIQA  w terminie 
wyznaczonym do zawiadomienia otrzymało wiadomość o okolicznościach , które należało podać do jego wiadomości.  

5. W przypadku, gdy Ubezpieczony, Dzierżawca  lub upoważniony do kierowania pojazdem  z winy umyślnej lub rażącego 
niedbalstwa nie dopełnił obowiązków, o których mowa w pkt. 2 i 3, UNIQA   może odmówić wypłaty odszkodowania lub je 
zmniejszyć, jeżeli miało to wpływ na ustalenie odpowiedzialności UNIQA , okoliczności powstania szkody lub jej zakres. 

 
 
Niniejszym oświadczam, iż powyższe warunki otrzymałem i przeczytałem oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania przez cały 
okres trwania umowy leasingu i w przypadku braku rezygnacji po upływie leasingu do zakończenia okresu ubezpieczenia, o ile 
nie zmienią się ogólne warunki ubezpieczenia. 
 
 
 
 
 
 

…………………………………… 
data i podpis Dzierżawcy 
    Podpis czytelny, Imię i 

Nazwisko 
Informacje dodatkowe: 
Ogólne warunki ubezpieczenia są dostępne na stronie internetowej www.uniqa.pl 
INFOLINIA UBEZPIECZENIOWA PKO LEASING S.A. i PKO Leasing Agencja Ubezpieczeniowa Sp. z o.o.: (22) 260 44 44  

 


