
 

 
DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM 

 
Przedsiębiorstwo:  

PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, w 
Polsce, numer zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru 
Finansowego w na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej  
DLU/WLU/602/46/15/14/15/JP, zwana dalej „PKO 
Ubezpieczenia”. 

 

Produkt:   

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 
oferowane w ramach pakietu ubezpieczeń dla Klientów 
PKO Leasing S.A. 

 

 

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia pojazdów 
finansowanych przez PKO Leasing S.A. oraz ich posiadaczy „PKO Auto. Ubezpieczenia komunikacyjne dla leasingu” (OWU). 
 

JAKIEGO RODZAJU JEST TO UBEZPIECZENIE? 
Produkt przeznaczony jest dla Klientów PKO Leasing S.A. będących przedsiębiorcami oraz stroną  umowy o finansowanie pojazdu z PKO 
Leasing S.A. Jest to dobrowolne ubezpieczenie osobowe, którego zakres obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 
w związku z ruchem  ubezpieczonego pojazdu  (Dział II, Grupa 1 według Załącznika do Ustawy z 11 września 2015 r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej). 

CO JEST PRZEDMIOTEM 
UBEZPIECZENIA? 
 

 Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych 
wypadków w związku z ruchem pojazdu wykorzystywanego 
jako środek transportu, wymienionego w umowie 
ubezpieczenia, w tym wsiadania i wysiadania z pojazdu 
wymienionego w umowie oraz bezpośrednio przy jego 
załadunku lub rozładunku, postoju i naprawy na trasie 
jazdy.  

 Zakres ubezpieczenia NNW obejmuje następujące 
następstwa nieszczęśliwego wypadku, które zaszły w 
zdrowiu lub życiu Ubezpieczanego: 

1) śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego 
wypadku – świadczenie w wys. 100% sumy 
ubezpieczenia,  

2) trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego powstały 
wskutek nieszczęśliwego wypadku lub śmierć na skutek 
urazów powstałych w terminie 180 dni od wystąpienia 
nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w zależności od 
stopnia utraty trwałego uszczerbku, przy czym 1% 
uszczerbku = 1% sumy ubezpieczenia, 

3) koszty leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku 
poniesione wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej przez Ubezpieczonego oraz w terminie 2 lat od 
wystąpienia nieszczęśliwego wypadku – świadczenie 
polegające na refundacji poniesionych kosztów leczenia, 
przy czym § 84 OWU określa limity na zakup sprzętu 
ortopedycznego i pomocniczego oraz odbudowy zęba. 

 Suma ubezpieczenia ustalona jest w umowie 
ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności 
PKO Ubezpieczenia. 

CZEGO NIE OBEJMUJE 
UBEZPIECZENIE? 
 

 Nieszczęśliwego wypadku, który był następstwem stanu 
zdrowia Ubezpieczonego, w tym chorób i stanów 
chorobowych występujących nagle albo które ujawniły się 
po zajściu nieszczęśliwego wypadku.  

 Zadośćuczynienia za krzywdę, ból, cierpienie psychiczne i 
fizyczne; 

 Strat materialnych polegających na utracie, uszkodzeniu lub 
zniszczeniu rzeczy należących do Ubezpieczonego, 
powstałych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem. 

JAKIE SĄ OGRANICZENIA OCHRONY 
UBEZPIECZENIOWEJ? 

 

Zakres umowy ubezpieczenia nie obejmuje kosztów leczenia 
powstałych z powodu lub w następstwie: 

 leczenia niezwiązanego z pomocą medyczną świadczoną przez 
szpitale i placówki medyczne; 

 rekonwalescencji Ubezpieczonego lub chorób leczonych przed 
dniem nieszczęśliwego wypadku; 

 zabiegów estetycznych; 

 wypadków wynikających z udziału w wyścigach lub 
przestępstwach; 

 wypadków wynikających z udziału w bójkach, za wyjątkiem 
działania w obronie koniecznej lub w stanie wyższej 
konieczności; 

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH 
WYPDKÓW OFEROWANE W RAMACH PAKIETU 
UBEZPIECZEŃ „PKO AUTO. UBEZPIECZENIA 
KOMUNIKACYJNE DLA LEASINGU” DLA KIENTÓW PKO 
LEASING S.A. 



 szczepień, a także leczenia dentystycznego, urazów 
niewymagających udzielenia natychmiastowej, niezbędnej 
pomocy medycznej; 

 wypadków wynikających z zabiegów lub leczenia nieuznanego 
w sposób naukowy i medyczny. 

 

GDZIE OBOWIĄZUJE UBEZPIECZENIE? 
Z ochrony ubezpieczeniowej możesz skorzystać na terytorium państw Europy. 

CO NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW UBEZPIECZONEGO? 
Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy: 
o podanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które PKO Ubezpieczenia pytało przed zawarciem umowy 

ubezpieczenia; 
o niezwłoczne poinformowanie PKO Ubezpieczenia o wypadku ubezpieczeniowym, tj. następstwach nieszczęśliwego 

wypadku, które mogą powodować odpowiedzialność PKO Ubezpieczenia, a także niezwłoczne poinformowanie Policji i 
służb ratunkowych o nieszczęśliwym wypadku, w którym zostały poszkodowane Ubezpieczone osoby; 

o o ile stan zdrowia na to pozwala, starać się złagodzić skutki nieszczęśliwego wypadku przez niezwłoczne poddanie się 
opiece lekarskiej i stosowanie się do zaleceń lekarskich. 

 

JAK I KIEDY NALEŻY OPŁACAĆ SKŁADKI? 
Składka płatna jest jednorazowo za cały okres ochrony, z góry przez Ubezpieczającego. Ubezpieczający może zawrzeć umowę o 
finansowanie składki z innym podmiotem. 

 

KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ I KOŃCZY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA? 
o Okres ubezpieczenia rozpoczyna się od daty od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia. 
o Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w każdym z poniższych przypadków (w zależności od tego, które ze zdarzeń 

wymienionych poniżej wystąpi jako pierwsze):  
1) z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, 
2) z chwilą przeniesienia prawa własności pojazdu, wyjątkiem przypadków, gdy przejście własności pojazdu następuje 

na rzecz Korzystającego i pod warunkiem przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na niego oraz poinformowania 
Ubezpieczyciela o tym fakcie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przeniesienia 
własności, 

3) z chwilą podpisania protokołu przekazania pojazdu na parking wskazany przez PKO Leasing (plac poleasingowy), po 
odebraniu pojazdu od Korzystającego przez podmiot uprawniony przez PKO Leasing, 

4) z dniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzeniu; 
5) z dniem wyrejestrowania pojazdu lub  wydania przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub 

przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania pojazdów zaświadczenia o demontażu pojazdu lub przyjęciu 
niekompletnego pojazdu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji albo równoważnych dokumentów wydanych w innym państwie; 

6) z dniem udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu, bez zmiany w zakresie prawa własności; 
7) z chwilą wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC zawartego w ramach pakietu ubezpieczeniowego dla Klientów 

PKO Leasing S.A. z tytułu szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu. 
8) z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia. 

 
 

JAK ROZWIĄZAĆ UMOWĘ? 
Jeżeli umowa NNW została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Klient PKO Leasing (przedsiębiorca) może  odstąpić od 
umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od jej zawarcia , a w przypadku Ubezpieczającego nie będącego przedsiębiorcą w terminie 
30 dni od jej zawarcia. 

 


