Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych (dalej UG)
z 14.02.2018 r. nr G/WARK/142762 zawartej pomiędzy PKO Leasing S.A. a TUiR Warta SA
umowy ubezpieczenia zawierane od 11.02.2018 r.
1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia
1.1. Wszystkie pojazdy są ubezpieczone w pakiecie w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC), autocasco (AC) i kradzieży (KR).
1.2. Do ubezpieczenia pojazdów, o których mowa w ust. 1.1 zastosowanie mają, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających z treści UG,
następujące ogólne warunki ubezpieczenia:
a) w zakresie OC - Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z późniejszymi zmianami);
b) w zakresie AC i KR – Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco i kradzieży dla flot samochodowych mające zastosowanie dla umów
ubezpieczenia zawieranych od 2 lutego 2016 r. (WARTA-C3912);
c) w zakresie ZK - Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w
związku z ruchem tych pojazdów w krajach, przy wjeździe do których wymagane jest posiadanie certyfikatu Międzynarodowej Karty
Ubezpieczenia Samochodowego (Zielonej Karty) wraz z taryfą składek mające zastosowanie dla umów ubezpieczenia zawieranych od 2
lutego 2016 r. (WARTA-C2505).
2. Przedmiot ubezpieczenia
2.1. Przedmiotem ubezpieczenia są nowe i używane pojazdy osobowe i ciężarowe w nadwoziu osobowych, samochody ciężarowe o masie całkowitej
do 2,5 tony stanowiące własność PKO Leasing S.A. i użytkowane jako pojazdy służbowe oraz pojazdy użytkowane przez podmiot z Grupy
Kapitałowej PKO BP na podstawie umów finansowania.
3. Zakres ubezpieczenia OC/AC
3.1. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pozostałych krajów Unii Europejskiej oraz innych państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia
Wielostronnego.
3.2. W ubezpieczeniu OC obowiązują minimalne wysokości sum gwarancyjnych zgodne z ustawą, o której mowa w ust. 1.2 „a” niniejszego wyciągu.
3.3. Za szkody powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi,
WARTA odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego państwa, nie niższej niż suma określona w ust. powyżej.
3.4. Okres ubezpieczenia pojazdów w zakresie OC/AC/KR rozpoczyna się z dniem przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia i wynosi 12 miesięcy, na
potwierdzenie czego wystawiona zostanie polisa ubezpieczeniowa.
3.5. W odniesieniu do polis zawieranych na warunkach UG, zarówno w zakresie ryzyka obowiązkowego (OC) jaki i ryzyk dobrowolnych (AC, KR) ustala
się każdorazowo 12-o miesięczne okresy ubezpieczenia, począwszy od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia jako początek okresu
ubezpieczenia.
3.6. Zakres terytorialny AC, KR obejmuje terytorium RP oraz pozostałych krajów europejskich (Rosja i Turcja w europejskich częściach ich terytoriów) a także
Maroko, Tunezję i Izrael. W rozumieniu OWU szkody powstałe na terytorium Gruzji nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.
3.7. Sumę ubezpieczenia pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia każdorazowo stanowi wartość ustalona zgodnie z tabelą deprecjacji
stanowiącą załącznik do UG. W przypadku pojazdów fabrycznie nowych oraz w I-szym roku eksploatacji (do daty końca pierwszego roku
eksploatacji liczonej od daty I-szej rejestracji) suma ubezpieczenia będzie odpowiadała wartości fakturowej netto pojazdu na dzień zawarcia
umowy ubezpieczenia.
3.8. W zakresie podstawowym umowa ubezpieczenia AC zawierana jest bez wprowadzenia redukcji sumy ubezpieczenia, udziału własnego, franszyz
oraz procentowego pomniejszania wartości części zgodnie z § 4, ust. 2 OWU AC/KR.
3.9. Zielona Karta wydawana jest na wniosek Klienta.
3.10. Umowy ubezpieczenia zawierane będą w wariancie serwisowym (z odstąpieniem od pomniejszania odszkodowania o kwotę odpowiadającą
wartości zużycia eksploatacyjnego części zakwalifikowanych do wymiany).
3.11. Warunki szczególne:
a) Klauzula pokrycia kosztów wymiany urządzeń po utracie kluczyków
b) W przypadku utraty kluczyków lub innego przewidzianego przez producenta pojazdu urządzenia (np. karty lub pilota) umożliwiającego
uruchomienie silnika lub odblokowanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych WARTA pokryje w ramach ubezpieczenia AC koszty wymiany
lub przekodowania odpowiednich urządzeń (m.in. zamków, stacyjki) w ubezpieczonym pojeździe, o ile utrata kluczyków lub tych urządzeń
nastąpiła wskutek ich kradzieży bądź zniszczenia. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić kradzież lub utratę wymienionych w poprzednim
zdaniu urządzeń na policję.
c) Zassanie wody przez silnik
d) WARTA rozszerza zakres ochrony AC o szkody polegające na uszkodzeniu silnika wskutek zassania wody podczas jego pracy lub próby
uruchomienia silnika w warunkach stwarzających takie zagrożenie.
e) Klauzula braku ważnego badania technicznego
f)
WARTA odpowiada za szkody AC powstałe w pojeździe, który nie posiadał w dniu zaistnienia szkody udokumentowanych obowiązkowych
lub dodatkowych badań technicznych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
g) Tabela deprecjacji
h) WARTA wyraża zgodę na ustalanie sum ubezpieczenia pojazdów oraz wartości odszkodowań za szkody całkowite i kradzieżowe w oparciu
o tabelę deprecjacji, stanowiącą załącznik do UG.
3.12. WARTA rozszerza ochronę ubezpieczeniową w ramach AC o:
a) ryzyko szkód powstałych podczas kierowania pojazdem także w przypadku jeżeli bieżnik którejkolwiek z zamontowanych na kołach
pojazdu opon nie spełniał warunków technicznych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym,
b) szkody wyrządzone przez zwierzęta, które dostaną się do zamkniętego pojazdu,
c) szkody wyrządzone przez osoby o podwyższonym ryzyku (wiek do 25 lat lub o krótkim okresie posiadania uprawnień do prowadzenia
pojazdów - poniżej 2 lat),
d) szkody powstałe wskutek samoczynnego otwarcia pokrywy silnika pojazdu w czasie jazdy z powodu nienależytego zamknięcia pokrywy,
e) szkody powstałe wskutek stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym,
f)
szkody powstałe na skutek otwarcia drzwi w czasie jazdy z powodu nienależytego ich zamknięcia.

4. Likwidacja szkód
4.1. W przypadku wystąpienia szkody na terytorium RP Użytkownik pojazdu lub osoba upoważniona do kierowania pojazdem obowiązana jest do
zgłoszenia zdarzenia do PKO Leasing S.A. pod numerem telefonu 22 260 33 33.
4.2. Zgłoszenie szkody należy dokonać niezwłocznie, jednak nie później niż:
a) w przypadku szkód AC – w ciągu 7 dni od powstania szkody,
b) w przypadku szkód KR – w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji o kradzieży pojazdu, przy uwzględnieniu obowiązku powiadomienia
policji w ciągu 12 godzin od powzięcia informacji o kradzieży pojazdu.
4.3. W związku ze zgłoszeniem szkody z AC użytkownik pojazdu lub osoba upoważniona do korzystania z pojazdu zobowiązani są:
a) postępować zgodnie ze wskazówkami udzielonymi drogą telefoniczną przez pracownika PKO Leasing,
b) udostępnić dokumenty wymagane przy likwidacji szkody niezbędne do ustalenia odpowiedzialności WARTY, okoliczności zdarzenia oraz
wysokości szkody,
c) umożliwić ustalenie okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkody,
d) zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób trzecich odpowiedzialnych za szkodę.
4.4. W związku ze zgłoszeniem szkody kradzieżowej Użytkownik pojazdu lub osoba upoważniona do korzystania z pojazdu zobowiązani są:
a) przekazać niezwłocznie do PKO Leasing, w trybie wcześniej uzgodnionym:
i. dowód rejestracyjny pojazdu,
ii. dokumenty wymagane przy likwidacji szkody niezbędne do ustalenia odpowiedzialności WARTY, okoliczności zdarzenia oraz
wysokości szkody,
iii. wszystkie posiadane klucze, karty i inne urządzenia służące do otwarcia pojazdu i/lub jego uruchomienia oraz klucze i urządzenia
służące do uruchomienia zamontowanych w pojeździe zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, zadeklarowane przy zawieraniu umowy
ubezpieczenia,
b) umożliwić WARCIE uzyskanie relacji o przebiegu zdarzenia i okolicznościach powstania kradzieży,
c) złożyć posiadane dowody dotyczące kradzieży pojazdu i umożliwić WARCIE ustalenie okoliczności kradzieży w postępowaniu
prowadzonym przez i na zlecenie WARTY, jak również zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób
trzecich odpowiedzialnych za szkodę.
4.5. Likwidacja zgłaszanych szkód odbywać się będzie zgodnie z zasadami wynikającymi z ogólnych warunków ubezpieczeń autocasco i kradzieży dla
flot samochodowych, mającymi zastosowanie do zgłaszanych szkód z uwzględnieniem postanowień zawartych w UG.
4.6. WARTA, niezależnie od odszkodowania ustalonego zgodnie z §§ 16 – 18 i § 20 OWU AC/KR, zwraca koszty udokumentowane fakturami
i uzasadnione okolicznościami zdarzenia, za które WARTA ponosi odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia AC. Dotyczy to wyłącznie kosztów:
a) zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuższym niż do dnia dokonania przez WARTĘ oględzin uszkodzonego pojazdu,
b) transportu uszkodzonego pojazdu,
c) wynikłych z zastosowania środków w celu ratowania pojazdu, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
d) dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w § 17 ust. 10 OWU AC/KR

Uwaga! w pojeździe uszkodzonym nie dokonywać żadnych zmian i napraw, o ile nie jest to uzasadnione koniecznością kontynuowania bezpiecznej
jazdy, bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin przez przedstawiciela WARTY, chyba że WARTA z przyczyn leżących wyłącznie po jej stronie nie
przeprowadziła oględzin w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie lub 14 dni, jeżeli niezbędne było powołanie niezależnych
rzeczoznawców.

Użytkownik pojazdu oświadcza, że powyższe warunki otrzymał, przeczytał i zobowiązuje się do ich przestrzegania o ile nie zmienią się ogólne
warunki ubezpieczenia.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO I KRADZIEŻY DLA FLOT SAMOCHODOWYCH znajdują się na stronie:
https://www.warta.pl/c/document_library/get_file?uuid=889950e4-49cb-4508-900d-5077db04eab8&groupId=10157
Telefon Interwencyjny TEL. (022) 260 33 33

…………………............................................................
Data i podpis Użytkownika pojazdu

