UBEZPIECZENIE ZIELONA KARTA OFEROWANE W
RAMACH PAKIETU UBEZPIECZEŃ „PKO AUTO.
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE DLA LEASINGU”
DLA KIENTÓW PKO LEASING S.A.
DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM
Przedsiębiorstwo:

Produkt:

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”.

Ubezpieczenie Zielonej Karty 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?
Jest to rozszerzenie terytorialne ochrony ubezpieczeniowej do polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych o terytoria krajów systemu
Zielonej Karty (Dział II Grupa 10 według Załącznika do Ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

CO JEST PRZEDMIOTEM
UBEZPIECZENIA?
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna
posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem za szkody
wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem
tego pojazdu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, na
terytorium państw wymienionych w dokumencie
ubezpieczenia.
Wysokość sumy gwarancyjnej wynosi równowartość w
złotych:
1)

w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro w
odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego,
którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu
na liczbę poszkodowanych,

2)

w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro w
odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego,
którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu
na liczbę poszkodowanych.

Jeżeli suma gwarancyjna przewidziana przepisami prawa
obowiązującymi w państwie, na terytorium którego zaszedł
wypadek ubezpieczeniowy, jest niższa od sumy
gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia,
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości
sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia.

CZEGO NIE OBEJMUJE
UBEZPIECZENIE?
Szkód wyrządzonych osobom trzecim powstałych w związku z
ruchem pojazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej a także
terytorium krajów nie wymienionych w dokumencie
ubezpieczenia,
Kosztów reprezentacji Ubezpieczonego w postępowaniach
karnych oraz podobnych, jak również nie pokrywa kosztów kar,
grzywien, mandatów oraz sankcji karno-administracyjnych o
zbliżonym charakterze.

JAKIE SĄ OGRANICZENIA OCHRONY
UBEZPIECZENIOWEJ?
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia,
wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu; dotyczy
to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu, którym szkoda
została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem
pojazdu, w którym szkoda została wyrządzona;
wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub
bagażu, chyba, że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi
posiadacz innego pojazdu mechanicznego, niż pojazd
przewożący te przedmioty;
polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów
wartościowych, dokumentów lub zbiorów numizmatycznych,
filatelistycznych lub podobnych;
polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

GDZIE OBOWIĄZUJE UBEZPIECZENIE?
Na terenie państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia.

CO NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW UBEZPIECZONEGO?
Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy:
1)
podanie do wiadomości ubezpieczyciela wszystkich znanych okoliczności, o które pytało PKO Ubezpieczenia przed
zawarciem umowy ubezpieczenia oraz informowanie na bieżąco w przypadku zmiany tych okoliczności,
W razie wypadku kierowca pojazdu powinien:
1) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku, starać się o
złagodzenie skutków wypadku oraz w miarę możliwości zapewnić udzielenie pomocy lekarskiej osobom
poszkodowanym, jak również zabezpieczyć mienie osób poszkodowanych;
2) zapobiec, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody oraz starać się o zebranie dowodów pozwalających na
ustalenie okoliczności wypadku oraz rodzaju i rozmiarów szkody;
3) udzielić osobom poszkodowanym niezbędnych informacji, koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie
z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia;
4) w razie zderzenia z innym pojazdem mechanicznym:
a. odnotować, w miarę możliwości, dane dotyczące tego pojazdu, kierowcy pojazdu, numeru polisy oraz
nazwę i adres ubezpieczyciela w zakresie OCppm,
b.
jeżeli za szkodę odpowiedzialna jest osoba trzecia, w miarę możliwości, uzyskać stosowne oświadczenie
lub protokół urzędowy potwierdzający okoliczności zdarzenia, jeżeli taki został sporządzony;
5) powiadomić Policję o wypadku z ofiarami w ludziach oraz o wypadku powstałym w okolicznościach nasuwających
przypuszczenia, że popełniono przestępstwo.
6) powiadomić ubezpieczyciela o wypadku w terminie 14 dni od daty zdarzenia oraz przedstawić okoliczności i
posiadane dowody dotyczące wypadku i rozmiaru szkody.

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?
Ochrona rozpoczyna się w dniu wskazanym w umowie ubezpieczenia potwierdzonym w certyfikacie tj. Międzynarodowej Karcie
Ubezpieczenia Samochodowego (Zielonej Karty), nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia granicy państwa wymienionego
w Zielonej Karcie.
Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się:
1) z upływem terminu określonego w umowie ubezpieczenia,
2) z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia,
3) z dniem przeniesienia prawa własności pojazdu na inny podmiot
- pod warunkiem zwrotu zakładowi ubezpieczeń kompletnego oryginalnego certyfikatu Zielonej Karty.

JAK ROZWIĄZAĆ UMOWĘ?
Jeżeli umowa ZK 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.

