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Ogólne Postanowienia Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Pojazdów Leasingowanych 

oraz stanowiących przedmiot umowy pożyczki dla Klientów PKO Leasing S.A. – dla umów zawartych od 29.04.2017 r. 
 
I. Przedmiot ubezpieczenia 

1. Ubezpieczeniem w UNIQA TU S.A. objęty jest każdy pojazd osobowy, ciężarowy w nadwoziu pojazdu osobowego oraz ciężarowy o 
dopuszczalnej masie całkowitej do i powyżej 3,5 tony, ciągnik siodłowy, ciągnik balastowy, autobus, przyczepa o ładowności powyżej 2 ton, 
przyczepa autobusowa, naczepa, dźwig, koparka, koparko-ładowarka, spycharka, przyczepa specjalna (w tym campingowa), przyczepa 
ciężarowa o ładowności do 2 ton, ciągnik rolniczy, kombajn rolniczy, przyczepa rolnicza, motocykl, motorower, quad, skuter śnieżny należący 
do PKO Leasing S.A. przekazany innym podmiotom - Korzystającym do używania na podstawie umowy leasingu – art. 709 KC lub umowy dzierżawy 
art. 693 KC, a także pojazd stanowiący własność Pożyczkobiorcy, którego zakup został sfinansowany ze środków uzyskanych od  PKO Leasing S.A. 
w ramach umowy pożyczki. 

2. Ubezpieczeniu podlegają pojazdy, nie starsze niż 7-letnie w chwili zawierania umowy ubezpieczenia, przy czym wiek pojazdu liczony jest jako 
różnica pomiędzy datą początkową ochrony ubezpieczeniowej a datą pierwszej rejestracji pojazdu. W przypadku pojazdów sprowadzonych z 
zagranicy liczy się data pierwszej rejestracji za granicą Jeżeli data pierwszej rejestracji pojazdu nie jest znana, to okres eksploatacji liczony jest 
od dnia 31 maja roku produkcji pojazdu. 

II. Warunki ubezpieczenia  
1. Na mocy niniejszej Umowy Generalnej UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej na rzecz właściciela pojazdu w zakresie: 

a) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem 
tych pojazdów (OC), 

b) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w 
krajach należących do Systemu Zielonej Karty (ZK), 

c) ubezpieczenia pojazdów – Auto Casco (AC) oraz ubezpieczenia Assistance Auto PLUS24service (ASS), AutoSzyby PLUS24 (KGLAS), 
d) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych (NNW). 

2. Do umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej umowy zastosowanie mają, w zakresie: 
a) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych - Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 392, 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 TU S.A. z dnia 28 grudnia 2015r.wraz z aneksem zatwierdzonym Uchwałą Zarządu UNIQA TU SA z dnia  4 stycznia 
2017 r.  zwane dalej OWU AC z uwzględnieniem postanowień niniejszego wyciągu, 

c) ubezpieczenia Auto Casco - ogólne warunki ubezpieczenia Auto Casco, zatwierdzone uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 6 marca 2016r. 
wraz z aneksem zatwierdzonym Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 4 stycznia 2017 r. zwane dalej OWU AC, z uwzględnieniem 
postanowień niniejszego wyciągu,  

d) ubezpieczenia Assistance –ogólne warunki ubezpieczenia Assistance Auto PLUS24service, zatwierdzone uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z 
dnia 28 grudnia 2015r.wraz z aneksem zatwierdzonym Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia  4 stycznia 2017 r.  zwane dalej OWU 
Assistance, z uwzględnieniem postanowień niniejszego wyciągu, 

e) ubezpieczenia szyb – ogólne warunki ubezpieczenia AutoSzyby PLUS24 zatwierdzone uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 28 grudnia 
2015r.wraz z aneksem zatwierdzonym Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 4 stycznia 2017 r.  zwane dalej OWU KGLAS, z uwzględnieniem 
postanowień niniejszego wyciągu, 

f) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, 
zatwierdzone uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 28 grudnia 2015r.wraz z aneksem zatwierdzonym Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z 
dnia 4 stycznia 2017 r. zwane dalej OWU OKNW, z uwzględnieniem postanowień niniejszego wyciągu. 

3. Sumę ubezpieczenia pojazdu stanowi:  
a) dla pojazdów nowych, eksploatowanych do 12 miesięcy od daty wystawienia faktury – wartość fakturowa z lub bez podatku VAT, 
b) dla nowo leasingowanych pojazdów używanych – wartość fakturowa z lub bez podatku VAT, 
c) dla pojazdów używanych lub eksploatowanych dłużej niż 12 miesięcy, ubezpieczanych ponownie (kontynuacja ubezpieczenia) - wartość 

pojazdu ustalana w oparciu o katalog Info – Ekspert lub Eurotax, z lub bez podatku VAT w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 

KLIENCIE, JEŻELI POSIADASZ SAMOCHÓD UŻYWANY, SPRAWDŹ WARTOŚĆ POJAZDU!!! 

4. Dla potrzeb niniejszego wyciągu przez niżej wymienione pojęcia rozumie się: 
a) wartość fakturowa bez podatku – wartość fakturowa netto – cena zakupu przedmiotu leasingu/przedmiotu dzierżawy/przedmiotu finansowanego 

bez podatku VAT, 
b) wartość fakturowa z podatkiem – wartość fakturowa brutto – cena zakupu przedmiotu leasingu/przedmiotu dzierżawy/przedmiotu finansowanego 

z podatkiem VAT. 
5. Wybór rodzaju sumy ubezpieczenia z VAT lub bez należy do Ubezpieczającego. 
6. Dla nowych pojazdów umowa zawierana na podstawie faktury zakupu, dla pozostałych pojazdów (używanych lub wcześniej użytkowanych) 

- na podstawie dowodu rejestracyjnego oraz kopii dotychczasowej polisy OC/AC. 
7. Okres ubezpieczenia: 

a) Dla pojazdów nowo nabywanych spełniających wymogi określone w § I punkt 1  niniejszego wyciągu  okres ubezpieczenia rozpoczyna się 
od dnia rejestracji pojazdu i trwa 12 miesięcy. Dla pojazdów nowo nabywanych Ubezpieczający winien dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia 
niezwłocznie, nie później niż w dniu rejestracji. 

b) Dla pojazdów używanych spełniających wymogi określone w § 1 punkt 1  niniejszego wyciągu okres odpowiedzialności UNIQA TU S.A. 
rozpoczyna się od dnia następnego po zakończeniu aktualnej umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od daty zgłoszenia do 
ubezpieczenia i trwa 12 miesięcy. 
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c) Dla pojazdów osobowych , ciężarowych w nadwoziu osobowego oraz ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton 
ubezpieczenie może być zawarte w systemie wieloletnim ( wielokrotność 12 miesięcznych okresów ubezpieczenia). 

8. Zniesione zostają udziały własne w szkodzie. 
9. Franszyza integralna, bez względu na uzgodniony wariant ubezpieczenia wynosi 400 zł. 
10. Zniesiona zostaje redukcja sumy ubezpieczenia o wypłacone kwoty odszkodowania. 
11. Zniesione zostają wszelkie potrącenia amortyzacyjne przy wypłacie odszkodowań. 
12. 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. 

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

14. Na wniosek Ubezpieczającego/Korzystającego do ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych może być dołączone ubezpieczenie 
Zielonej Karty z wyłączeniem terytorium Rosji. 

15. Ubezpieczenie ZK na terytorium Rosji może być zawarte oraz po opłaceniu dodatkowej składki. 
16. Do ubezpieczenia AC dołączone jest ubezpieczenie Assistance w wariancie Standard. 
17. Suma ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów wynosi 10 000 zł za miejsce w pojeździe. 
18. W przypadku zakończenia Umowy leasingu, Umowy dzierżawy lub Umowy pożyczki podczas trwania umowy ubezpieczenia, ochrona 

ubezpieczeniowa trwa do końca okresu wskazanego w polisie ubezpieczeniowej. Na wniosek dotychczasowego Ubezpieczającego, istnieje 
możliwość dokonania stosownych zmian w dokumencie ubezpieczenia (polisie). 

III. Dodatkowo płatne rozszerzenia: 

SPRAWDŹ, CZY UŻYTKUJĄC SWÓJ POJAZD POTRZEBUJESZ DODATKOWEGO ROZSZERZENIA ZAKRESU UBEZPIECZENIA 

1. Po opłaceniu dodatkowej składki ochrona ubezpieczeniowa może być rozszerzona o ubezpieczenie Assistance w następujących wariantach : 
- wariantu Komfort Plus, 
- wariantu Premium, 
- wariantu VIP Plus. 

2. Po opłaceniu dodatkowej składki ochrona ubezpieczeniowa może być rozszerzona o ubezpieczenie AutoSzyby PLUS24. 
3. Ubezpieczenie Zielonej Karty honorowane na terytorium Rosji może być zawarte po opłaceniu dodatkowej składki. 
4.  Rozszerzenie ubezpieczenia o Gwarantowaną sumę ubezpieczenia pojazdu przez rok – możliwe po opłaceniu dodatkowej składki do 

ubezpieczenia AC.  
5. Ubezpieczenie pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy lub zarobkowego wynajmowania – możliwe po opłaceniu dodatkowej składki do 

ubezpieczenia AC i OC. 
6.  Ubezpieczenie pojazdów stanowiących przedmiot krótkoterminowych i długoterminowych umów najmu - możliwe po opłaceniu dodatkowej 

składki do ubezpieczenia AC i OC.  
7. Rozszerzenie ubezpieczenia o szkody kradzieżowe powstałe na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy - możliwe po opłaceniu dodatkowej składki 

do ubezpieczenia AC. 
8. Refundacja szkód powstałych wskutek rażącego niedbalstwa -możliwe po opłaceniu dodatkowej składki do ubezpieczenia AC. 
9. Objęcie ubezpieczeniem szkód powstałych : 

- podczas kierowania pojazdem nie posiadającym ważnego badania technicznego  
- z powodu niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku, 
- podczas kierowania bez ważnego świadectwa kwalifikacji, 
- podczas kierowania bez ważnego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem – możliwe po opłaceniu dodatkowej składki do 
ubezpieczenia AC. 

10. Zniesienie wymogu montowania trzeciego zabezpieczenia pojazdów przed  kradzieżą w pojazdach osobowych oraz ciężarowych w nadwoziu 
pojazdów osobowych o wartości powyżej 250 001 PLN a nie przekraczających wartości 300 000 PLN – objęte jest zwyżką składki AC. 

IV. Obniżki i podwyżki stawek 
1. Ubezpieczenia AC dla pojazdów starszych niż 5 lat możliwe jest po opłaceniu dodatkowej składki. 
2. Klient, który po zaistnieniu szkody będzie chciał kontynuować ubezpieczenie będzie zobowiązany do opłacenia składki podstawowej z 

zastosowaniem dodatkowej zwyżki zarówno w ubezpieczeniu AC jak i OC. 
V. Likwidacja szkód – warunki, zasady i obsługa. 

1. W przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej, zgłoszenia szkody dokonuje Korzystający. 
2. Szkodę częściową powstałą na terytorium RP Korzystający zgłasza do Centrum Obsługi Szkód tel. 801 887 887, 801 009 111 

lub (22) 260 36 66. 
3. Szkody powinny być zgłaszane niezwłocznie, nie później jednak niż: 

a) w przypadku szkód AC – w ciągu 7 dni roboczych od powstania szkody, 

b) w przypadku szkód polegających na kradzieży pojazdu lub jego części – w ciągu 7 dni roboczych od powzięcia informacji o kradzieży pojazdu 
lub jego części, przy uwzględnieniu obowiązku powiadomienia Policji w ciągu 12 godzin od powzięcia informacji o kradzieży pojazdu lub 
jego części. 

4. Po zgłoszeniu szkody, przedstawiciel UNIQA TU S.A. podejmuje kontakt telefoniczny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin celem 
ustalenia terminu oględzin. 

5. Oględziny uszkodzonego pojazdu przez przedstawiciela UNIQA TU S.A. będą miały miejsce w terminie ustalonym z Korzystającym, nie później 
jednak niż w ciągu 48 godzin roboczych od daty zgłoszenia szkody po zgłoszeniu szkody. 

6. Kalkulacja kosztów naprawy zostanie przekazana zgłaszającemu szkodę (i/lub wskazanemu warsztatowi naprawczemu) w formie elektronicznej 
nie później niż: 
a) w ciągu 1 dnia roboczego w przypadku szkód częściowych,  
b) w ciągu 3 dni roboczych w przypadku szkód całkowitych. 
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7. Uwaga ! W przypadku powzięcia wiadomości o kradzieży, rabunku (rozboju) pojazdu lub jego wyposażenia oraz podejrzenia , że  szkoda 
powstała jako następstwo popełnienia przestępstwa, a także uczestnictwa w wypadku drogowym lub gdy osoby doznały obrażeń ciała 
Korzystający lub osoba upoważniona do kierowania pojazdem obowiązana jest powiadomić Policję niezwłocznie, nie później niż w ciągu 12 
godzin. 

8. Uwaga ! W razie kradzieży bądź zagubienia kluczyków (lub urządzeń sterujących) do pojazdu, Korzystający zobowiązany jest do: 
a) poinformowania UNIQA TU S.A. o tym fakcie, 
b) wymiany zamków w ubezpieczonym pojeździe, 
c) zamontowania nowych urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą w ilości wskazanej we wniosku do ubezpieczenia. 

9. Uwaga! W przypadku potrzeby uzyskania pomocy w ramach ubezpieczenia assistance należy niezwłocznie skontaktować się z infolinią UNIQA 
TU S.A. tel. (42) 666 65 00 lub 0 801 597 597 czynną 24 godziny. 

10. Szkody powstałe za granicą RP, objęte ubezpieczeniem autocasco (AC), należy zgłaszać do UNIQA TU S.A. nr tel. (42) 666 65 00 lub 
0 801 597 597 . 

11. UNIQA TU S.A. wymaga następującej dokumentacji do zlikwidowania szkody częściowej/całkowitej autocasco: 
a) obustronnej kopii dowodu rejestracyjnego z aktualnymi badaniami technicznymi lub zaświadczenia z Policji o zatrzymaniu dowodu wraz z 

zaświadczeniem o ważności w dniu szkody badań technicznych pojazdu, 
b) obustronnej kopii prawa jazdy kierującego, 
c) obustronnej kopii świadectwa kwalifikacji do kierowania pojazdem ( w przypadku gdy takie świadectwo jest wymagane), 
d) faktury za naprawę (w przypadku naprawy w wariancie serwisowym)-wymagana tylko przy szkodzie częściowej, 
e) dodatkowo przy szkodach likwidowanych z polisy AC, gdzie sprawcą szkody była osoba trzecia a na miejscu szkody nie interweniowała 

Policja – oświadczenia sprawcy i danych jego polisy OC, 
f) oświadczenia o trzeźwości. 
UNIQA TU S.A. wypłaci należne odszkodowanie w terminie 14 dni od daty otrzymania wszystkich dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody.  

12. UNIQA TU S.A. wymaga następującej dokumentacji do zlikwidowania szkody kradzieżowej: 
a) wypełnionego oryginału druku szkody, 
b) oryginału dowodu rejestracyjnego pojazdu (pod warunkiem, że został zwrócony przez wydział komunikacji po wyrejestrowaniu pojazdu) lub 

zaświadczenia z Policji o zatrzymaniu dowodu, 
c) oryginału karty pojazdu, o ile został wydana (pod warunkiem, że została zwrócona przez wydział komunikacji po wyrejestrowaniu pojazdu), 
d) wszystkich posiadanych przez Ubezpieczającego kompletów kluczy do pojazdu (mechanicznych lub elektronicznych) lub pokwitowania z 

Policji o zatrzymaniu kluczy od pojazdu, 
e) wszystkich posiadanych wyłączników systemów zabezpieczeń, 
f) potwierdzonej za zgodność kopii faktury zakupu pojazdu oraz wyciągu ze świadectwa homologacji, 
g) potwierdzenia zgłoszenia faktu kradzieży do jednostki Policji, 
h) decyzji właściwego wydziału komunikacji o wyrejestrowaniu pojazdu. 

13. Uwaga ! Nie wolno dokonywać w uszkodzonym pojeździe żadnych zmian i podejmować naprawy przed oględzinami UNIQA TU S.A.. 
14. Odszkodowanie wypłacane jest w kwotach (dotyczy szkód częściowych, całkowitych i kradzieżowych): 

a) z podatkiem VAT – jeżeli suma ubezpieczenia obejmowała podatek VAT, ustalone odszkodowanie za szkodę częściową wypłacone zostanie na 
podstawie oryginałów faktur za naprawę, 

b) bez podatku VAT – jeżeli suma ubezpieczenia nie obejmowała podatku VAT, ustalone odszkodowanie za szkodę wypłacone zostanie na 
podstawie kopii faktur. 

15. Na wniosek Ubezpieczonego, UNIQA TU S.A. może wypłacić odszkodowanie bez konieczności przedłożenia faktur za naprawę, na podstawie 
wyceny kosztów naprawy (kosztorysu) sporządzonej przez UNIQA TU S.A. w oparciu o zasady zawarte w systemie Audatex lub Eurotax zgodnie 
z zapisami OWU AC i niniejszej umowy. W przypadku likwidacji szkody na podstawie kosztorysu odszkodowanie płatne jest z lub bez podatku 
VAT. 

16. Odszkodowanie wypłacane jest zgodnie z dyspozycją Ubezpieczonego.  
17. W przypadku kradzieży pojazdu UNIQA TU S.A. wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o szkodzie. 
18. W przypadku wykupienia dodatkowej składki za wprowadzenie klauzuli gwarancji wypłaty odszkodowania w szkodach całkowitych – w 

przypadku szkód całkowitych lub kradzieżowych podstawą ustalania odszkodowania jest suma ubezpieczenia zamieszczona w dokumencie 
ubezpieczenia (polisie). 

19. Zakład ubezpieczeń pokryje koszty dodatkowego badania technicznego, którego wykonanie jest następstwem szkody, w wyniku której została 
dokonana naprawa w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego. Ubezpieczony ma obowiązek wykonania dodatkowego badania technicznego po dokonanej naprawie i poinformowania UNIQA 
TU S.A. w formie pisemnej o dacie jego przeprowadzenia. 

W pozostałym zakresie zastosowanie mają odpowiednie OWU. 

Uwaga ! W przypadku szkody obowiązkowo powiadom CEN TRUM OB SŁU GI SZKÓD czynne: 

od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 – 1800 

Tel.: 0 801 887 887, 0 801 009 111 lub (+4822) 260 36 66 

Niniejszym oświadczam, iż powyższe warunki otrzymałem i przeczytałem oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania przez cały okres trwania 
umowy leasingu/pożyczki i w przypadku braku rezygnacji po upływie leasingu/pożyczki do zakończenia okresu ubezpieczenia, o ile nie zmienią 
się ogólne warunki ubezpieczenia. 
Załączniki: Ogólne Warunki Ubezpieczenia UNIQA TU S.A. są dostępne na następujących stronach internetowych: www.uniqa.pl, www.pkoleasing.pl 
 
 

…………………………………………………. 
data i podpis Korzystającego 

 
  

http://www.uniqa.pl/
http://www.pkoleasing.pl/

