
 

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM 
 

Przedsiębiorstwo:  

PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, w Pol-
sce, numer zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finanso-
wego w na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej  
DLU/WLU/602/46/15/14/15/JP, zwana dalej „PKO Ubezpiecze-
nia”. 

Produkt:   

Ubezpieczenie Autocasco (AC), Bagażu podróżnego (Ba-
gażu) i Szyb samochodowych (Szyb) 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 oraz ich posiadaczy „PKO Auto. Ubezpieczenia komunikacyjne dla leasingu” (OWU) oraz w  ofercie ubez-
pieczenia.  
 

JAKIEGO RODZAJU JEST TO UBEZPIECZENIE? 
Produkt przeznaczony dla Klientów PKO Leasing S.A. będących przedsiębiorcami oraz stroną umowy o finansowanie pojazdu z PKO Leasing 
S.A. Ubezpieczyciel udziela ochrony na wypadek utraty lub zniszczenia pojazdu, bagażu podróżnego kierowcy lub pasażera oraz szyb (Dział II, 
Grupa 3, 8, 9  według Załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej). 

CO JEST PRZEDMIOTEM 
UBEZPIECZENIA? 

 

 Ubezpieczenie AC - przedmiotem ubezpieczenia jest pojazd 

wraz z wyposażeniem pojazdu zamontowanym na stałe i 

zgłoszonym do wyliczenia sumy ubezpieczenia. Zakresem 

ubezpieczenia objęte są szkody - do wysokości sumy 

ubezpieczenia - polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu 

pojazdu, jego części lub wyposażenia pojazdu powstałe 

wskutek zdarzeń ubezpieczeniowych zaistniałych w okre-

sie ubezpieczenia AC. 

 Ubezpieczenie Bagażu - przedmiotem ubezpieczenia są  

przenośny sprzęt elektroniczny, sprzęt audiowizualny, 

komputer, aparat cyfrowy, kamera cyfrowa, odtwarzacz 

płyt CD, DVD, Blu-Ray, nawigacja, telefon komórkowy, 

wózek dziecięcy lub inwalidzki, chodzik dziecięcy, odzież 

będąca własnością kierowcy lub pasażerów pojazdu, 

sprzęt sportowy i turystyczny, torby lub walizki, z wyłącze-

niem ich zawartości chyba, że są to przedmioty wymie-

nione powyżej; pod warunkiem,  że są one przewożone 

wewnątrz pojazdu oraz w bagażnikach, boksach dacho-

wych zewnętrznych wyłącznie w pojazdach będących sa-

mochodami osobowymi,  pojazdami  ciężarowymi  w nad-

woziu osobowego lub w pojazdach ciężarowych  o do-

puszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony posiadających 

trwałe zadaszenie, wykonane z jednolitej i sztywnej kon-

strukcji. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody - do 

wysokości sumy ubezpieczenia - pod warunkiem, że do 

uszkodzenia, bądź utraty bagażu podróżnego doszło w 

tym samym zdarzeniu ubezpieczeniowym, w którym 

uszkodzeniu lub utracie uległ pojazd objęty ubezpiecze-

niem AC.  

 Ubezpieczenie Szyb - przedmiotem ubezpieczenia jest or-

ganizowanie i pokrycie do wysokości sumy ubezpieczenia 

kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby: czoło-

wej, tylnej i szyb bocznych w ubezpieczonym pojeździe 

pod warunkiem, że szyba nie stanowi integralnej części 

dachu pojazdu. Ubezpieczeniem Szyb mogą być objęte sa-

mochody osobowe, ciężarowe w nadwoziu osobowego 

CZEGO NIE OBEJMUJE UBEZPIECZE-
NIE? 

 

 Ubezpieczenie nie obejmuje pojazdów: starszych niż 10 lat 

licząc od dnia pierwszej rejestracji do dnia wnioskowania o 

zawarcie umowy AC lub złożonych poza wytwórnią fa-

bryczną (SAM) lub prototypowych, szynowych, trolejbusów 

lub zarejestrowanych poza Rzeczpospolitą Polską. 

 Awarii z przyczyn wewnętrznych pojazdu. 

 Utraty pojazdu wskutek przywłaszczenia. 

 W ubezpieczenia Bagażu – nie obejmuje przedmiotów, które 

nie mieszczą się w  definicji bagażu podróżnego ani szkód 

do których doszło w trakcie innego zdarzenia, niż powodu-

jące jednocześnie utratę lub zniszczenie ubezpieczonego po-

jazdu. 

 W ubezpieczenia Szyb – nie obejmuje szyb dachowych (po-

krycie szkody następuje w ramach ubezpieczenia AC). 

Szczegółowe informacje  o zakresie nieobjętym ochroną opisane są 
w OWU. 

JAKIE SĄ OGRANICZENIA OCHRONY 
UBEZPIECZENIOWEJ? 

 

PKO Ubezpieczenia nie odpowiada m.in. za szkody: 

 w AC - których wartość nie przekracza 500 zł, o ile nie umó-

wiono się inaczej; 

 w AC – polegające na kradzieży pojazdu, w przypadku jego nie-

zabezpieczenia urządzeniami przeciwkradzieżowymi (§8 OWU), 

o ile nie umówiono się inaczej; 

 powstałe w związku z kierowaniem pojazdem przez osobę znaj-

dującą się w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu, narko-

tyków lub innych środków odurzających lub substancji psy-

chotropowych lub leków o podobnym działaniu w rozumieniu 

UBEZPIECZENIE AUTOCASCO, BAGAŻU PODRÓŻNEGO  
I SZYB SAMOCHODOWYCH OFEROWANE W RAMACH PAKIETU 
UBEZPIECZEŃ „PKO AUTO. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE DLA 
LEASINGU” DLA KIENTÓW PKO LEASING S.A.  



oraz ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 

tony. 

 Sumy ubezpieczenia dla AC, Bagażu i Szyb określane są 

odrębnie w umowie ubezpieczenia. 

przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, jeżeli miało to wpływ 

na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego;  

 powstałe w związku z kierowaniem pojazdem bez ważnych ba-

dań technicznych, gdy miało to wpływ na zajście zdarzenia 

ubezpieczeniowego; 

 wyrządzonych   umyślnie   lub   w   skutek   rażącego niedbal-

stwa, chyba że wypłata czyni zadość zasadom współżycia spo-

łecznego. 

Pełna lista ograniczeń oraz włączeń odpowiedzialności upraw-

niająca do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 

lub ich obniżenia opisane jest w OWU.  

 

GDZIE OBOWIĄZUJE UBEZPIECZENIE? 

Z ochrony ubezpieczeniowej możesz skorzystać na terytorium poniższych krajów: 

o w zakresie ubezpieczenia AC i Bagażu: 

 państwa europejskie;  

 Algieria, Maroko, Izrael, Tunezja; 

 europejska część Federacji Rosyjskiej przez co rozumie się następujące jednostki podziału administracyjnego jej tery-

torium: Okręg Centralny, Okręg Północno-Zachodni (bez Nienieckiego Okręgu Autonomicznego i Republiki Komi), 

Okręg Wołżański, Okręg Wołgogradzki, Obwód Rostowski, Republikę Kołmucji, Obwód Astrachański, Kraj Stawropol-

ski; 

 europejska część Kazachstanu i Turcji czyli Tracja – obszar Turcji od strony europejskiej do Morza Marmara oraz 

cieśnin Bosfor i Dardanele. 

o w zakresie ubezpieczenia Szyb: 

 wyłącznie obszar Rzeczpospolitej Polskiej 

CO NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW UBEZPIECZONEGO? 

Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy: 
o podanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które PKO Ubezpieczenia pytało przed zawarciem umowy ubezpiecze-

nia; 

o poinformowanie PKO Ubezpieczenia o utracie lub skopiowaniu kluczyków lub innego urządzenia przewidzianego przez pro-

ducenta pojazdu do uruchomienia silnika lub odblokowania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, a także o wymianie klu-

czyków lub takiego urządzenia; 

o utrzymywanie w należytym stanie urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą, a w przypadku urządzenia GPS opłacanie 

umowy usługi monitoringu, uwzględniającą ochronę i interwencję przez cały okres ubezpieczenia Autocasco; 

o zawiadomienie PKO Ubezpieczenia o wypadku ubezpieczeniowym niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty 

uzyskania informacji o szkodzie, a w przypadku kradzieży, lub każdej innej szkody, która powstała w wyniku przestępstwa, 

powiadomienie miejscowej jednostki Policji nie później niż w ciągu 48 godzin; 

o umożliwienie PKO Ubezpieczenia dokonania czynności mających na celu ustalenie okoliczności powstania szkody, jej ro-

dzaju i rozmiaru oraz zabezpieczenie możności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za 

szkodę. 

 

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. Składka płatna na podstawie dokumentu wezwania Ubezpieczyciela. 



 

KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ I KOŃCZY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA? 

o Okres ubezpieczenia rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, nie wcześniej niż od daty rejestracji 
pojazdu lub daty jego wydania ubezpieczającemu, w zależności od tego, która z tych dat jest datą wcześniejszą.  

o Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w każdym z poniższych przypadków (w zależności od tego, które ze zdarzeń wymie-
nionych poniżej wystąpi jako pierwsze):  

1) z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia; 
2) z chwilą przeniesienia prawa własności pojazdu, z wyjątkiem przypadków, gdy przejście własności pojazdu następuje 

na rzecz Korzystającego będącego jednocześnie dotychczasowym Ubezpieczającym i pod warunkiem  poinformo-
wania Ubezpieczyciela o tym fakcie. Ubezpieczający w razie nabycia własności pojazdu ma prawo wypowiedzieć 
umowę ubezpieczenia;  

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; 
6) z dniem wydania przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbie-

rania 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 dokumen-
tów wydanych w innym państwie; 

7) z dniem udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu, bez zmiany w zakresie prawa własności; 
8) z chwilą wypłaty odszkodowania w ramach ubezpieczenia AC za szkodę całkowitą lub kradzież pojazdu; 
9) z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia dla danego ubezpieczenia; 
10) w ubezpieczeniu Bagażu, Szyb z chwilą wygaśnięcia ochrony w ubezpieczeniu AC.  

 
 

JAK ROZWIĄZAĆ UMOWĘ? 

Jeżeli umowa 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. 
Od umowy ubezpieczenia można odstąpić w trybie określonym w art. 40 ust.2  Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli ubezpie-
czającym jest konsumentem i zawarł umowę na odległość. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM 

 

Przedsiębiorstwo:  

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

Produkt:   

Ubezpieczenie Car Assistance oferowane w ramach pa-
kietu ubezpieczeniowego dla Klientów PKO Leasing S.A. 

 

 

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia pojazdów finan-
sowanych przez PKO Leasing. oraz ich posiadaczy „PKO Auto. Ubezpieczenia komunikacyjne dla leasingu” (OWU) oraz  ofercie ubezpiecze-
nia. 
 

JAKIEGO RODZAJU JEST TO UBEZPIECZENIE? 

Produkt przeznaczony jest dla Klientów PKO Leasing S.A. mających status przedsiębiorcy oraz będących posiadaczami pojazdu stanowiącego 

przedmiot umowy leasingu zawartej z PKO Leasing S.A. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest również kierowca oraz pasażerowie znajdujący 

się w pojeździe w momencie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel zapewnia świadczenie pomocy na korzyść osób, które popa-

dły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania (Dział II; Gr. 18 – zgodnie z Załącznikiem do ustawy o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r.).  

CO JEST PRZEDMIOTEM 
UBEZPIECZENIA? 

 
Przedmiotem ubezpieczenia jest zorganizowanie lub zorganizo-
wanie i pokrycie kosztów świadczenia usług assistance przez 
Centrum Alarmowe w przypadku: 

 awarii; 

 wypadku drogowego Assistance; 

 nieszczęśliwego wypadku; 

 kradzieży pojazdu lub jego części; 

 innego zdarzenia drogowego objętego ubezpieczeniem, 

np. awarię ogumienia, zatankowanie niewłaściwego pa-

liwa, rozładowanie akumulatora. 

Ubezpieczenie zawarte może zostać w wariancie Premium albo 
VIP.  
Zakres odpowiedzialności zależy od wariantu w jakim zawarta zo-
stała umowa ubezpieczenia – pełen wykaz i opis usług dostępny 

jest w OWU. 
 
Przedmiotem ubezpieczenia są następujące usługi assistance: 
 
Jeżeli pojazd ulegnie awarii, wypadkowi drogowemu Assistance, 
Centrum Alarmowe świadczyć będzie na Twoją rzecz następujące 
usługi: 

o naprawa, holowanie i odbiór po naprawie pojazdu;  

o parkowanie pojazdu; 

o złomowanie pojazdu; 

CZEGO NIE OBEJMUJE UBEZPIECZE-
NIE? 

Ubezpieczenie nie obejmuje pojazdów: 

 o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t; 

 będących pojazdami specjalnymi;    

 wystawionych do sprzedaży komisowej; 

 używanych jako rekwizyty; 

 do transportu produktów lub surowców toksycznych, 

niebezpiecznych lub radioaktywnych.  

 

Szczegółowe informacje  o zakresie nieobjętym ochroną opisane 

są w OWU. 

 

UBEZPIECZENIE CAR ASSISTANCE OFEROWANE W RAMACH PAKIETU 
UBEZPIECZEŃ „PKO AUTO. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE DLA 
LEASINGU” DLA KIENTÓW PKO LEASING S.A. 



o wpłata kaucji; 

o przesłanie części zamiennych za granicę; 

o pomoc informacyjna i usługi concierge oraz 

o świadczone zamiennie (możesz skorzystać z jednego z nich): 

wynajem samochodu zastępczego albo kontynuacja po-

droży lub powrót do miejsca zamieszkania albo zakwatero-

wanie w hotelu; 

o szkoła bezpiecznej jazdy (tylko dla wypadku drogowego As-

sistance). 

Jeżeli ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi Centrum Alarmowe 

świadczyć będzie na Twoją rzecz następujące usługi: 

o transportu medycznego; 

o wizyty lekarza i opieki pielęgniarskiej; 

o dostarczenia leków i rehabilitacji; 

o pomocy: w wizycie osoby bliskiej, psychologa; 

o opieki: nad dziećmi, nad zwierzętami domowymi; 

o kierowcy zastępczego; 

o transportu zwłok lub prochów w przypadku śmierci Ubez-

pieczonego do miejsca pochówku na terytorium Polski. 

Jeżeli przyczyną unieruchomienia pojazdu będzie inne zdarzenie 

drogowe Centrum Assistance świadczyć będzie na Twoją rzecz 

usługi odpowiadające powodowi unieruchomienia: 

o wymiany koła lub jego usprawnienia przy użyciu zestawu 

naprawczego; 

o dostarczenia właściwego paliwa w ilości pozwalającej na 

dojechanie do najbliższej czynnej stacji paliw; 

o holowania pojazdu do najbliższej autoryzowanej stacji ob-

sługi lub warsztatu w przypadku, gdy naprawa Pojazdu nie 

jest możliwa na miejscu zdarzenia; 

o otwarcia pojazdu albo dostarczenia drugiego kompletu klu-

czyków, a w przypadku umowy zawartej w wariancie VIP 

jednorazowe pokrycie kosztu wyrobienia kompletu kluczy-

ków / sterowników do ubezpieczonego Pojazdu; 

o usprawnienia pojazdu; 

o wyciągnięcia pojazdu z zaspy lub terenu grząskiego.  

Suma ubezpieczenia niezależnie od wariantu ubezpieczenia wy-
nosi 5000 EUR dla jednego zdarzenia ubezpieczeniowego, z za-
strzeżeniem limitów określonych w OWU dla poszczególnych 
świadczeń. 
 

 

 
JAKIE SĄ OGRANICZENIA 
OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ? 

 
PKO Ubezpieczenia nie odpowiada m.in. za szkody powstałe 

wskutek: 

 uczestnictwa pojazdu w wyścigach lub treningach do takich 

wyścigów;  

 użycia pojazdu lub uczestnictwa Ubezpieczonego w prze-

stępstwie lub usiłowaniu popełnienia przestępstwa;  

 prowadzenia pojazdu bez ważnych badań technicznych o ile 

miało to wpływ na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego; 

 unieruchomienia pojazdu wskutek przeładowania; 

 prowadzenia pojazdu, jeżeli Ubezpieczony nie posiadał 

uprawnień do prowadzenia pojazdu wymaganych przepi-

sami prawa o ile miało to wpływ na zajście zdarzenia ubez-

pieczeniowego; 

 uszkodzenia lub zniszczenia mienia przewożonego pojazdem 

lub samochodem zastępczym. 

W ramach ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów 

materiałów używanych w ramach świadczonej usług w odniesie-

niu do następujących świadczeń: 

 naprawa pojazdu; 

 odbiór pojazdu po naprawie;  

 unieruchomienie pojazdu wskutek braku paliwa; 

 zatankowanie niewłaściwego paliwa; 

 opieka pielęgniarska;  

 dostawa leków. 

Istnieje również ograniczenie możliwości  skorzystania z niektó-

rych świadczeń np. jeśli skorzystasz z usługi kierowcy zastęp-

czego nie będziesz mógł skorzystać z usługi kontynuacji podróży 

lub powrotu do miejsca zamieszkania. 

Pełna lista ograniczeń oraz wyłączeń odpowiedzialności upraw-

niająca do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 

lub ich obniżenia opisana jest w OWU. 
 

 

GDZIE OBOWIĄZUJE UBEZPIECZENIE? 

Z ochrony ubezpieczeniowej możesz skorzystać na terytorium Europy w rozumieniu geograficznym tj. na terytorium: 

 państw europejskich z wyłączeniem Malty, Cypru, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji i Mołdawii i terytoriów 

zamorskich państw europejskich oraz z wyłączeniem wysp takich krajów jak Francja, Włochy,  Chorwacja, Hiszpania, 

Grecja, Portugalia; 

 europejskiej części Federacji Rosyjskiej przez co rozumie się następujące jednostki podziału administracyjnego jej 

terytorium: Okręg Centralny, Okręg Północno-Zachodni (bez Nienieckiego Okręgu Autonomicznego i Republiki 

Komi), Okręg Wołżański, Okręg Wołgogradzki, Obwód Rostowski, Republikę Kałmucji, Obwód Astrachański, Kraj 

Stawropolski; 

 Wysp Kanaryjskich; 

 europejskiej części Kazachstanu i Turcji – obszar Turcji od strony europejskiej do Morza Marmara oraz cieśnin Bosfor 

i Dardanele. 
 



 CO NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW UBEZPIECZONEGO? 

Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy: 

o podanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które PKO Ubezpieczenia pytało przed zawarciem umowy ubez-

pieczenia; 

o w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego zawiadomienie o tym fakcie Centrum Alarmowe, nie później niż 

48 godzin od jego zaistnienia;  

o użyć wszelkich dostępnych środków, aby ograniczyć zwiększenie się skutków 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. Składka płatna na podstawie dokumentu wezwania Ubezpieczyciela. 
 

 

KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ I KOŃCZY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA? 

o Okres ubezpieczenia rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, nie wcześniej niż od daty 
rejestracji pojazdu lub daty jego wydania ubezpieczającemu, w zależności od tego, która z tych dat jest datą wcze-
śniejszą. 

Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w każdym z poniższych przypadków (w zależności od tego, które ze zdarzeń wy-
mienionych poniżej wystąpi jako pierwsze):  
o z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia; 
o z chwilą przeniesienia prawa własności pojazdu, z wyjątkiem przypadków, gdy przejście własności pojazdu nastę-

puje na rzecz Korzystającego będącego jednocześnie dotychczasowym Ubezpieczającym i pod warunkiem  poin-
formowania Ubezpieczyciela o tym fakcie. Ubezpieczający w razie nabycia własności pojazdu ma prawo wypowie-
dzieć umowę ubezpieczenia; 

o 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, 

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

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

o z dniem udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu, bez zmiany w zakresie prawa własności; 
o 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; 
o z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia; 
o z chwilą wygaśnięcia ochrony w ubezpieczeniu AC.  

 

 

JAK ROZWIĄZAĆ UMOWĘ? 

Jeżeli umowa Car Assistance 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 będą-
cego przedsiębiorcą w terminie 30 dni od jej zawarcia. 
Od umowy ubezpieczenia można odstąpić w trybie określonym w art. 40 ust.2  Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli 
ubezpieczającym jest konsumentem i zawarł umowę na odległość. 
 

 

 

  



 

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM 
 
Przedsiębiorstwo:  

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

 

Produkt:   

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków ofe-
rowane 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 oraz ich posiadaczy „PKO Auto. Ubezpieczenia komunikacyjne dla leasingu” (OWU) oraz w ofercie ubez-
pieczenia. 
 

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 ubezpie-
czeniowej i reasekuracyjnej). 

CO JEST PRZEDMIOTEM 
UBEZPIECZENIA? 

 

 Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych 

wypadków w związku z ruchem pojazdu wykorzystywanego 

jako środek transportu, wymienionego w umowie ubezpie-

czenia, w tym wsiadania i wysiadania z pojazdu wymienio-

nego w umowie oraz bezpośrednio przy jego załadunku lub 

rozładunku, postoju i naprawy na trasie jazdy.  

 Zakres ubezpieczenia NNW obejmuje następujące następ-

stwa nieszczęśliwego wypadku, które zaszły w zdrowiu lub 

życiu Ubezpieczanego: 

1) śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wy-
padku – świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpie-
czenia, 

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 po-
niesione wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
przez Ubezpieczonego oraz w terminie 2 lat od wystąpie-
nia nieszczęśliwego wypadku – świadczenie polegające 
na refundacji poniesionych kosztów leczenia, z uwzględ-
nieniem limitów na zakup sprzętu ortopedycznego i po-
mocniczego oraz odbudowy zęba. 

 Suma ubezpieczenia ustalona jest w umowie ubezpieczenia 

i stanowi górną granicę odpowiedzialności PKO Ubezpie-

czenia. 

CZEGO NIE OBEJMUJE  
UBEZPIECZENIE? 

 

 Nieszczęśliwego wypadku, który był następstwem stanu 

zdrowia Ubezpieczonego, w tym chorób i stanów chorobo-

wych występujących nagle albo które ujawniły się po zaj-

ściu nieszczęśliwego wypadku.  

 Zadośćuczynienia za krzywdę, ból, cierpienie psychiczne i fi-

zyczne. 

 Strat materialnych polegających na utracie, uszkodzeniu lub 

zniszczeniu rzeczy należących do Ubezpieczonego, powsta-

łych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem. 

Szczegółowe informacje  o zakresie nieobjętym ochroną 

opisane są w OWU. 

JAKIE SĄ OGRANICZENIA OCHRONY 
UBEZPIECZENIOWEJ? 

 

Zakres umowy ubezpieczenia nie obejmuje kosztów leczenia powsta-

łych 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 przestęp-

stwach; 

 wypadków wynikających z udziału w bójkach, za wyjątkiem 

działania w obronie koniecznej lub w stanie wyższej konieczno-

ści; 

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



 szczepień, a także leczenia dentystycznego, urazów niewyma-

gających udzielenia natychmiastowej, niezbędnej pomocy  

medycznej; 

 wypadków wynikających z zabiegów lub leczenia nieuznanego 

w sposób naukowy i medyczny. 

Pełna lista ograniczeń oraz wyłączeń odpowiedzialności upraw-

niająca do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 

lub ich obniżenia opisana jest w OWU. 

 

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 ubezpiecze-

nia; 
o niezwłoczne poinformowanie PKO Ubezpieczenia o wypadku ubezpieczeniowym, tj. następstwach nieszczęśliwego wy-

padku, 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. Składka płatna na podstawie dokumentu wezwania Ubezpieczyciela. 

 

KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ I KOŃCZY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA? 

o Okres ubezpieczenia rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, nie wcześniej niż od daty rejestracji 
pojazdu lub daty jego wydania ubezpieczającemu, w zależności od tego, która z tych dat jest datą wcześniejszą; 

o Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w każdym z poniższych przypadków (w zależności od tego, które ze zdarzeń wymie-
nionych poniżej wystąpi jako pierwsze):  

− z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia; 

− z chwilą przeniesienia prawa własności pojazdu, z wyjątkiem przypadków, gdy przejście własności pojazdu następuje 
na rzecz Korzystającego będącego jednocześnie dotychczasowym Ubezpieczającym i pod warunkiem  poinformowania 
Ubezpieczyciela o tym fakcie. Ubezpieczający w razie nabycia własności pojazdu ma prawo wypowiedzieć umowę ubez-
pieczenia; 

− 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; 

− z dniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzeniu; 

− 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; 

− z dniem udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu, bez zmiany w zakresie prawa własności; 

− 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; 

− z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia; 

− z chwilą wygaśnięcia ochrony w ubezpieczeniu  AC. 

 
 

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. 
Od umowy ubezpieczenia można odstąpić w trybie określonym w art. 40 ust.2  Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli ubezpie-
czającym jest konsumentem i zawarł umowę na odległość. 

  



 

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM 

 

Przedsiębiorstwo:  

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

Produkt:   

Ubezpieczenie Porady Prawnej oferowane w ramach pa-
kietu ubezpieczeń dla Klientów PKO Leasing S.A. 

 

 

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia pojazdów fi-
nansowanych przez PKO Leasing oraz ich posiadaczy „PKO Auto. Ubezpieczenia komunikacyjne dla leasingu” (OWU) oraz w ofercie ubezpie-
czenia  
 

JAKIEGO RODZAJU JEST TO UBEZPIECZENIE? 
Produkt przeznaczony jest dla Klientów PKO Leasing S.A. mających status przedsiębiorcy oraz będących posiadaczami pojazdu stanowiącego 
przedmiot umowy leasingu zawartej z PKO Leasing S.A. Jest to ubezpieczenie majątkowe stanowiące zabezpieczenie finansowania kosztów 
porad prawnych związanych z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdu finansowanego przez PKO Leasing S.A. (Dział II, Grupa 17 według 
Załącznika do Ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej) 

CO JEST PRZEDMIOTEM 
UBEZPIECZENIA? 

 

 Przedmiotem ubezpieczenia jest udzielenie pomocy praw-

nej Ubezpieczonemu na etapie przedsądowym,  w razie 

wystąpienia i zgłoszenia w okresie ubezpieczenia proble-

mów prawnych związanych z pojazdem objętym ubezpie-

czeniem AC lub OCppm, wynikających ze zdarzeń drogo-

wych lub naruszenia przepisów przeciwko bezpieczeństwu 

lub porządkowi w komunikacji drogowej, a także dostar-

czenie Ubezpieczonemu niektórych wzorów umów.  

 Zakres świadczeń obejmuje zapewnienie Ubezpieczonemu 

ww. pomocy prawnej, w ramach określonych  limitów 

świadczeń, poprzez pokrycie kosztów następujących usług 

prawnych: 

1) porad i konsultacji prawnych w formie telefonicznej lub 
elektronicznej – obejmujących porady udzielane przez 
prawnika Ubezpieczonemu w celu: poinformowania Ubez-
pieczonego o obowiązującym stanie prawnym, jego upraw-
nieniach lub obowiązkach, interpretacji problemu praw-
nego, jak również wskazania Ubezpieczonemu możliwych 
sposobów rozwiązania tego problemu oraz sporządzenia 
opinii lub analiz prawnych w sprawach zgłaszanych przez 
Ubezpieczonego i przekazywanie ich elektronicznie Ubez-
pieczonemu, a także przekazanie tą drogą wzoru doku-
mentu lub pisma procesowego dotyczącego opiniowanej 
sprawy, jednakże z wyłączeniem ustalenia  strategii ewen-
tualnego postępowania, które może być prowadzone przed 
sądami lub organami władzy publicznej z udziałem Ubez-
pieczonego oraz z wyłączeniem zastępstwa prawnego 
przed ww. sądami lub organami; 

2) porad prawnych stacjonarnych w kancelariach radców 
prawnych lub adwokatów – obejmujących porady opisane 
w pkt 1, świadczone w kancelariach radców prawnych lub 
adwokatów przez prawnika; 

3) udostępniania wzorów umów dotyczących spraw leżących 
w prywatnej sferze życia Ubezpieczonego – obejmujących 
przekazywanie na potrzeby Ubezpieczonego wzorów umów 

CZEGO NIE OBEJMUJE UBEZPIECZE-
NIE? 

 

 Zdarzeń ubezpieczeniowych, do których doszło w związku z 

przygotowaniem do udziału lub udziałem w zawodach moto-

rowych lub akrobatycznych pojazdu ubezpieczonego w ra-

mach OCppm lub AC. 

 Roszczeń pomiędzy Ubezpieczonymi w ramach tej samej 

umowy ubezpieczenia oraz roszczeń Ubezpieczonego prze-

ciwko Ubezpieczającemu w  przypadku zawarcia umowy 

ubezpieczenia na cudzy rachunek. 

 Spraw dotyczących zdarzeń, sporów, dziedzin prawa lub po-

stępowań prawnych niezwiązanych z przedmiotem ubezpie-

czenia oraz  kosztów, opłat i wydatków prawnych dotyczą-

cych obsługi spraw sądowych, postępowań przygotowaw-

czych, wyjaśniających lub innych niezwiązanych z przedsą-

dową obsługą prawną. 

Szczegółowe informacje o zakresie nieobjętym ochroną opi-

sane są w OWU. 

JAKIE SĄ OGRANICZENIA OCHRONY 
UBEZPIECZENIOWEJ? 

 

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności między innymi w przy-

padku poniżej wymienionych spraw lub problemów prawnych: 

 zdarzeń spowodowanych umyślnie lub wskutek rażącego nie-

dbalstwa przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, osoby upo-

ważnione do korzystania z pojazdu przez Ubezpieczającego lub 

Ubezpieczonego, osoby z którymi Ubezpieczający (osoba fi-

zyczna) lub Ubezpieczony lub osoba fizyczna upoważniona do 

korzystania z pojazdu pozostaje we wspólnym gospodarstwie 

UBEZPIECZENIE PORADY PRAWNEJ OFEROWANE W RAMACH PAKIETU 
UBEZPIECZEŃ „PKO AUTO. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE DLA 
LEASINGU” DLA KIENTÓW PKO LEASING S.A. 
 
 



drogą elektroniczną z zastrzeżeniem, że usługa ta nie obej-
muje udziału prawnika w negocjacjach umowy, dopasowa-
nia wzoru umowy do potrzeb konkretnej transakcji lub opi-
niowania zmian do wzorów umowy; 

4) identyfikacji prawnej stanu prawnego  i informacji praw-
nych dotyczących postępowań prawnie regulowanych 
oraz organów ochrony prawnej – obejmujących świadcze-
nie Ubezpieczonemu przez telefon lub pocztą elektroniczną 
porad i konsultacji prawnych dotyczących postępowań 
prawnie regulowanych (w szczególności dotyczących za-
sad prowadzenia postępowań cywilnych, karnych, admini-
stracyjnych, form dochodzenia lub obrony swoich praw 
przed sądami lub przed organami administracji, wysokości 
kosztów sądowych i zasadach odpowiedzialności za koszty 
procesu w sprawach cywilnych, karnych, o wykroczenia, w 
postępowaniach administracyjnych i sądowo administra-
cyjnych, kosztów prowadzenia postępowań egzekucyj-
nych), a także przesyłanie aktualnych oraz historycznych 
aktów prawnych mających zastosowanie w sprawie zgło-
szonej przez Ubezpieczonego oraz udzielanie informacji te-
leadresowych o sądach, prokuraturach, komornikach, no-
tariuszach oraz podmiotach świadczących usługi pomocy 
prawnej, wraz z poleceniem wyspecjalizowanych kancelarii 
prawniczych. Informacja prawna nie obejmuje ustalenia 
strategii ewentualnego postępowania, które może być pro-
wadzone przed sądami lub organami władzy publicznej z 
udziałem Ubezpieczonego ani zastępstwa prawnego przed 
ww. sądami lub organami. 

 Suma ubezpieczenia ustalona jest w umowie ubezpiecze-

nia i stanowi górną granicę odpowiedzialności PKO Ubez-

pieczenia. 

domowym, przy czym w przypadku rażącego niedbalstwa od-

szkodowanie się należy, jeżeli jego wypłata odpowiada wzglę-

dom słuszności; 

 wypadków powstałych w związku z prowadzeniem pojazdu 

przez kierowcę znajdującego się w stanie po spożyciu alkoholu, 

narkotyków lub innych środków odurzających jak również sub-

stancji psychotropowych lub leków o podobnym działaniu na 

zdolności psychomotoryczne w rozumieniu przepisów o prze-

ciwdziałaniu narkomanii, jeżeli miało to wpływ na zajście wy-

padku ubezpieczeniowego;  

 wypadków powstałych w związku z prowadzeniem pojazdu 

przez kierowcę bez wymaganych prawem kraju zajścia wy-

padku uprawnień do kierowania nim jeżeli miało to wpływ na 

zajście wypadku ubezpieczeniowego. 

 

Pełna lista ograniczeń oraz wyłączeń odpowiedzialności upraw-

niająca do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 

lub ich obniżenia opisana jest w OWU. 

 

GDZIE OBOWIĄZUJE UBEZPIECZENIE? 

Europa w znaczeniu geograficznym, z wyłączeniem Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Kazachstanu. 

CO NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW UBEZPIECZONEGO? 

Zgłoszenie potrzeby skorzystania z pomocy prawnej na wskazany przez Ubezpieczyciela nr telefonu lub mail oraz współpraca z 
Ubezpieczycielem lub jego reprezentantem w celu szybkiego uzyskania pomocy udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i przeka-
zując posiadane informacje. 

 

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. Składka płatna na podstawie dokumentu wezwania Ubezpieczyciela. 

 

KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ I KOŃCZY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA? 

o Okres ubezpieczenia rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, nie wcześniej niż od daty reje-
stracji pojazdu lub daty jego wydania ubezpieczającemu, w zależności od tego, która z tych dat jest datą wcześniejszą. 

o Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w każdym z poniższych przypadków (w zależności od tego, które ze zdarzeń 
wymienionych poniżej wystąpi jako pierwsze):  

o z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia; 
o z chwilą przeniesienia prawa własności pojazdu, z wyjątkiem przypadków, gdy przejście własności pojazdu następuje 

na rzecz Korzystającego będącego jednocześnie dotychczasowym Ubezpieczającym i pod warunkiem  poinformowania 
Ubezpieczyciela o tym fakcie. Ubezpieczający w razie nabycia własności pojazdu ma prawo wypowiedzieć umowę 
ubezpieczenia; 

o 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; 

o z dniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzeniu; 



o z dniem wyrejestrowania pojazdu; 
o z dniem wydania przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbie-

rania 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; 

o z dniem udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu, bez zmiany w zakresie prawa własności; 
o 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; 
o z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia; 
o  z chwilą wygaśnięcia ochrony w ubezpieczeniu  AC. 

 

 
 

JAK ROZWIĄZAĆ UMOWĘ? 

Jeżeli umowa Porady Prawnej została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Klient PKO Leasing (przedsiębiorca) może  od-
stąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od jej zawarcia , a w przypadku Ubezpieczającego nie będącego przedsię-
biorcą w terminie 30 dni od jej zawarcia. 
Od umowy ubezpieczenia można odstąpić w trybie określonym w art. 40 ust.2  Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli ubezpie-
czającym jest konsumentem i zawarł umowę na odległość. 
 

 
 

  



 

 

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM 

 

Przedsiębiorstwo:  

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

Produkt:   

Ubezpieczenie Truck Assistance oferowane w ramach pa-
kietu 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 oraz ich posiadaczy „PKO Auto. Ubezpieczenia komunikacyjne dla leasingu” (OWU) oraz w ofercie ubez-
pieczenia. 
 

JAKIEGO RODZAJU JEST TO UBEZPIECZENIE? 
Produkt przeznaczony jest dla Klientów PKO Leasing S.A. mających status przedsiębiorcy oraz będących posiadaczami pojazdu stanowią-
cego przedmiot umowy leasingu zawartej z PKO Leasing S.A. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest również kierowca znajdujący się w pojeź-
dzie w momencie zdarzenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie 
podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania (Dział II, grupa 18 według Załącznika do ustawy z 11 września 2015 r. o działal-
ności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej) 

CO JEST PRZEDMIOTEM 
UBEZPIECZENIA? 

 

 W ramach ubezpieczenia Truck Assistance możesz mieć zorgani-
zowaną pomoc assistance lub zorganizowaną i pokryte koszty po-
mocy assistance za pośrednictwem Centrum Alarmowego. 

Pomoc assistance może świadczona w następującym zakresie: 

 Pomoc techniczna; 

 Pomoc dla ubezpieczonego (załogi pojazdu); 

 Pomoc medyczna; 

 Pomoc informacyjna. 

Zakres odpowiedzialności zależy od wariantu, w jakim zawarta zo-

stała umowa ubezpieczenia: 

− w wariancie STANDARD – w przypadku wystąpienia zdarzeń 

ubezpieczeniowych: wypadku drogowego Assistance, kra-

dzieży, oraz nieszczęśliwego wypadku; 

− w wariancie PREMIUM – w przypadku wystąpienia zdarzeń 

ubezpieczeniowych: wypadku drogowego Assistance, kra-

dzieży, awarii, przebicia opon oraz nieszczęśliwego wypadku. 

 

Ochrona ubezpieczeniowa może być udzielona w jednym ze wska-

zanych powyżej wariantów, z uwzględnieniem zakresu terytorial-

nego ubezpieczenia dla danego świadczenia, określonego w OWU. 

W każdym wymienionym powyżej wariancie, ochroną objęty jest 

cały zestaw drogowy, w skład którego wchodzi ubezpieczony po-

jazd (samochód ciężarowy albo ciągnik, naczepa albo przyczepa) i 

drugi element zestawu (odpowiednio - przyczepa albo naczepa, 

ciągnik albo samochód ciężarowy). W takiej sytuacji świadczenia 

assistance realizowane są zarówno w odniesieniu do ubezpieczo-

nego pojazdu jak i do całego zestawu drogowego do jednego limitu 

wskazanego w OWU. 

CZEGO NIE OBEJMUJE UBEZPIECZE-
NIE? 

 

Ubezpieczenie nie obejmuje pojazdów: 

 niezarejestrowanych w Polsce; 

 udostępnianych w wynajmie krótkoterminowym do 3 m-cy; 

 będących pojazdami specjalnymi; 

 będących autobusami.  

 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:   

 wypadku niebędącego wypadkiem drogowym Assistance zgod-
nie z OWU; 

 awarii niepowodującej unieruchomienia pojazdu;  

 nieszczęśliwego wypadku niezwiązanego z  pojazdem;   

 usług assistance wykraczających poza katalog przysługujących  
świadczeń.  

Szczegółowe informacje  o zakresie nieobjętym ochroną opisane są 
w OWU. 

JAKIE SĄ OGRANICZENIA OCHRONY 
UBEZPIECZENIOWEJ? 

 

Ochronie nie podlegają zdarzenia spowodowane: 

 winą umyślną lub rażącym niedbalstwem ubezpieczonego lub 

ubezpieczającego, chyba że zapłata odszkodowania z tytułu 

szkód wynikłych z rażącego niedbalstwa odpowiada w danych 

okolicznościach względom słuszności; 

 kradzieżą lub utratą kluczyków samochodowych; 

UBEZPIECZENIE TRUCK ASSISTANCE OFEROWANE W RAMACH PAKIETU 
UBEZPIECZEŃ „PKO AUTO. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE DLA 
LEASINGU” DLA KIENTÓW PKO LEASING S.A. 



 

Ochroną ubezpieczeniową może być objęty pojazd, którego wiek, 

w okresie odpowiedzialności, liczony od daty jego pierwszej reje-

stracji, nie przekroczy 10 lat. Warunek ten dotyczy również dru-

giego elementu zestawu drogowego.  

Informacje dotyczące sumy ubezpieczenia 

Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej do wysokości 
określonej limitami świadczeń oraz z uwzględnieniem warunków 
dodatkowych, wskazanych w opisach świadczeń lub w Tabeli limi-
tów i świadczeń dla danego wariantu, wskazanych  w § 85 OWU.. 

 przeładowaniem pojazdu i przekroczeniem dopuszczalnego na-

cisku na osie lub obciążeniem pojazdu przyczepą o masie więk-

szej niż dopuszczalna przez producenta pojazdu; 

 nieprzeprowadzeniem naprawy pojazdu po wcześniejszej inter-

wencji Centrum Alarmowego, o ile miało to wpływ na zajście 

zdarzenie ubezpieczeniowego; 

 niewłaściwą eksploatacją niezgodną z zaleceniami producenta 

pojazdu; 

 normalnym zużyciem eksploatacyjnym części lub elementów 

pojazdu, które zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu albo zgod-

nie z zaleceniami producenta pojazdu lub producenta części 

pojazdu powinny być systematycznie wymieniane w czasie 

jego eksploatacji; 

 udzielenie pomocy może zostać ograniczone lub wyłączone na 

skutek  działań  lokalnych organów lub interwencji straży po-

żarnej, policji lub organów celnych w miejscu zdarzenia. 

W zakresie wszystkich świadczeń dotyczących pomocy medycznej 

ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku: 

 chorób ostrych lub chronicznych niezależnie od ich przyczyny; 

 obrażeń ciała o powierzchownym i łagodnym charakterze, 

które nie uniemożliwiają kontynuowanie podróży ubezpieczo-

nym pojazdem; 

 obrażeń ciała, chorób i stanów patologicznych, będących kon-

sekwencją użycia toksyn, narkotyków i środków odurzających 

oraz leków nie przepisanych przez lekarza lub zażytych nie-

zgodnie z zaleceniami lekarza. 

 Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolniony z 

obowiązku zwrotu wszelkich samowolnie poniesionych kosz-

tów przez ubezpieczonego lub ubezpieczającego, w związku z 

zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego, bez uprzedniego poro-

zumienia z Centrum Alarmowym, z zastrzeżeniem: 

1) przypadku kiedy telefoniczne uzgodnienie kosztów usług 

opisanych w niniejszych WU było niemożliwe z powodu 

obrażeń odniesionych przez ubezpieczonego wskutek wy-

stąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, a jednocześnie 

żadna inna osoba nie mogła takiego zgłoszenia i uzgod-

nienia dokonać w imieniu ubezpieczonego. W przypadku, 

o którym mowa w zdaniu  powyżej, ubezpieczony zobo-

wiązany jest wykazać wystąpienie tych obrażeń uniemoż-

liwiających mu dokonanie telefonicznego uzgodnienia 

kosztów, poprzez przedłożenie dokumentacji medycznej. 

W przeciwnym razie nie przysługuje mu zwrot poniesio-

nych kosztów, 

2) przypadku holowania pojazdu na zlecenie Policji lub przez 

służby autostradowe działające na zasadzie wyłączności 

– pod warunkiem, że ubezpieczony uzgodni z Centrum 

Alarmowym Assistance poniesienie tych kosztów we wła-

snym zakresie jeszcze przed realizacją holowania przez 

ww podmioty, 

3) przypadku kiedy realizacja świadczeń przez Centrum Alar-

mowe nie jest możliwa w ciągu 4 godzin po terminie pier-

wotnie zadeklarowanym przez Centrum Alarmowe, pod 

warunkiem, że  ubezpieczony uzgodni z Centrum Alarmo-

wym Assistance poniesienie tych kosztów we własnym 

zakresie przed podjęciem jakichkolwiek działań lub zleceń 

powodujących powstanie takich kosztów. 

Pełna lista ograniczeń oraz wyłączeń odpowiedzialności upraw-

niająca do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 

lub ich obniżenia opisana jest w OWU. 



 

GDZIE OBOWIĄZUJE UBEZPIECZENIE? 

Z ochrony ubezpieczeniowej możesz skorzystać na terytorium Europy w rozumieniu geograficznym tj. na terytorium: 

 państw europejskich z wyłączeniem Malty, Cypru, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji i Mołdawii i terytoriów zamor-
skich państw europejskich oraz z wyłączeniem wysp takich krajów jak Francja, Włochy,  Chorwacja, Hiszpania, Grecja, Por-
tugalia; 

 europejskiej części Federacji Rosyjskiej przez co rozumie się następujące jednostki podziału administracyjnego jej teryto-
rium: Okręg Centralny, Okręg Północno-Zachodni (bez Nienieckiego Okręgu Autonomicznego i Republiki Komi), Okręg 
Wołżański, Okręg Wołgogradzki, Obwód Rostowski, Republikę Kałmucji, Obwód Astrachański, Kraj Stawropolski; 

 europejskiej części Kazachstanu i Turcji, tj. Tracji – obszar Turcji od strony europejskiej do Morza Marmara oraz cieśnin 
Bosfor i Dardanele. 

CO NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW UBEZPIECZONEGO? 

Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy: 
o podanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które PKO Ubezpieczenia pytało przed zawarciem umowy ubezpiecze-

nia; 
o w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego zawiadomienie o tym fakcie Centrum Alarmowe, nie później niż 48 go-

dzin od jego zaistnienia;  
o użyć wszelkich dostępnych środków, aby ograniczyć zwiększenie się skutków 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. Składka płatna na podstawie dokumentu wezwania Ubezpieczyciela. 

 

KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ I KOŃCZY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA? 

o Okres ubezpieczenia rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, nie wcześniej niż od daty rejestracji 
pojazdu lub daty jego wydania ubezpieczającemu, w zależności od tego, która z tych dat jest datą wcześniejszą; 

o Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w każdym z poniższych przypadków (w zależności od tego, które ze zdarzeń wymie-
nionych poniżej wystąpi jako pierwsze):  

1. z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia; 
2. z chwilą przeniesienia prawa własności pojazdu, z wyjątkiem przypadków, gdy przejście własności pojazdu następuje na 

rzecz Korzystającego będącego jednocześnie dotychczasowym Ubezpieczającym i pod warunkiem  poinformowania Ubez-
pieczyciela o tym fakcie. Ubezpieczający w razie nabycia własności pojazdu ma prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia; 

3. z chwilą podpisania protokołu przekazania pojazdu na parking wskazany przez PKO Leasing (plac poleasingowy), po ode-
braniu 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; 
6. z dniem 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; 

7. z dniem udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu, bez zmiany w zakresie prawa własności; 
8. 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; 
9.  z chwilą wygaśnięcia ochrony w ubezpieczeniu AC. 

 

 
 

JAK ROZWIĄZAĆ UMOWĘ? 

Jeżeli umowa Truck Assistance została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Klient PKO Leasing (przedsiębiorca) może  od-
stąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od jej zawarcia , a w przypadku Ubezpieczającego nie będącego przedsię-
biorcą w terminie 30 dni od jej zawarcia. 
Od umowy ubezpieczenia można odstąpić w trybie określonym w art. 40 ust.2  Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli ubezpie-
czającym jest konsumentem i zawarł umowę na odległość. 

 

 

 

  



 
DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM 

 

Przedsiębiorstwo:  

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

Produkt:   

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 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 wy-

rządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem tego 

pojazdu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, na teryto-

rium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia.  

 Wysokość sumy gwarancyjnej wynosi równowartość w zło-

tych: 

1) w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro w od-
niesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego, któ-
rego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na 
liczbę poszkodowanych, 

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

Jeżeli suma gwarancyjna przewidziana przepisami prawa ob-
owiązującymi w państwie, na terytorium którego zaszedł wy-
padek ubezpieczeniowy, jest niższa od sumy gwarancyjnej 
ustalonej w umowie ubezpieczenia, Ubezpieczyciel ponosi od-
powiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej określonej 
w umowie ubezpieczenia. 

CZEGO NIE OBEJMUJE UBEZPIECZE-
NIE? 

 

 Szkód wyrządzonych osobom trzecim powstałych w związku z 
ruchem pojazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej a także 
terytorium krajów nie wymienionych w dokumencie ubezpiecze-
nia, 

 Kosztów reprezentacji Ubezpieczonego w postępowaniach kar-
nych 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, wy-

rządzone 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 po-

nosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego, niż pojazd 

przewożący te przedmioty; 

 polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościo-

wych, dokumentów lub zbiorów numizmatycznych, filateli-

stycznych lub podobnych; 

 polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.  

 

 

GDZIE OBOWIĄZUJE UBEZPIECZENIE? 

 Na terenie państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia. 

UBEZPIECZENIE ZIELONA KARTA OFEROWANE W RAMACH PAKIETU 
UBEZPIECZEŃ „PKO AUTO. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE DLA 
LEASINGU” DLA KIENTÓW PKO LEASING S.A. 



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 złago-
dzenie 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 ustale-
nie 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 na-

zwę 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 posia-

dane 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. Składka płatna na podstawie dokumentu wezwania Ubezpieczyciela. 

 

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. 

 

 
 

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 termi-
nie 30 dni od jej zawarcia. 
Od umowy ubezpieczenia można odstąpić w trybie określonym w art. 40 ust.2  Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli ubezpie-
czającym jest konsumentem i zawarł umowę na odległość. 

 
 

 

 

 

 

  



 

 

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM 

 

Przedsiębiorstwo:  

PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, w 

Polsce, numer zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Fi-

nansowego w na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej  

DLU/WLU/602/46/15/14/15/JP, zwana dalej „PKO Ubezpiecze-

nia”. 

Produkt:   

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy po-

jazdów mechanicznych. 

 

 

Dokument ten zawiera podstawowe informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informa-
cje umowne dotyczące produktu ubezpieczeniowego znajdują się w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpie-
czeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2018 poz. 473 z późn. zm.) (zwanej dalej 
„Ustawą”) oraz dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie).  

 

JAKIEGO RODZAJU JEST TO UBEZPIECZENIE? 

Jest to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (Dział II Grupa 10 według załącznika 
ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej). 
 

CO JEST PRZEDMIOTEM 
UBEZPIECZENIA? 

 

 Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna 

posiadacza pojazdu mechanicznego oraz kierującego pojaz-

dem mechanicznym za szkody wyrządzone w związku z ru-

chem pojazdu objętego umową, będące następstwem śmierci, 

uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszcze-

nia lub uszkodzenia mienia.  

 Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicz-

nego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku 

z: 

✓ wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem 
z niego, 

✓ bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem 
pojazdu mechanicznego, 

✓ zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego. 
 

 Górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń sta-

nowi suma gwarancyjna. Suma gwarancyjna jest równowar-

tością w złotych: 

✓ w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro na każdego 
poszkodowanego, 

✓ w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro;  
w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są ob-
jęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowa-
nych. 

CZEGO NIE OBEJMUJE UBEZPIECZE-
NIE? 

 

 Szkód w pojeździe objętym umową ubezpieczenia. 

 Szkód poza zakresem terytorialnym państw, których biura na-

rodowe nie są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. 

 Szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie 

mienia wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu 

mechanicznego. 

 Szkód wynikłych w przewożonych za opłatą ładunkach, prze-

syłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą 

szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż 

pojazd przewożący te przedmioty. 

 Szkód polegających na utracie gotówki, biżuterii, papierów war-

tościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów fila-

telistycznych, numizmatycznych i podobnych, 

 Szkód polegających na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowi-

ska. 

JAKIE SĄ OGRANICZENIA OCHRONY 
UBEZPIECZENIOWEJ? 

 
Ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od kierującego 
pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego odszkodowania, je-
żeli kierujący: 

 wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w 
stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, sub-
stancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu 
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, 

 wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa, 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW 
MECHANICZNYCH 



 nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem 
mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowa-
nie życia lub mienia albo pościg za osobą podjęty bezpośrednio 
po popełnieniu przez nią przestępstwa, 

 zbiegł z miejsca zdarzenia.  

 

GDZIE OBOWIĄZUJE UBEZPIECZENIE? 

 Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Ubezpieczenie obejmuje, na zasadzie wzajemności, również zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura naro-
dowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. 

CO NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW UBEZPIECZONEGO? 

Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy: 
– 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 
– opłacenie składki w wysokości i terminach określonych w ofercie lub wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia 
– powiadomienia PKO Ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia o fakcie przeniesienia prawa własności pojazdu i o da-

nych osobowych nowego posiadacza 
– przekazanie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy OC posiadaczowi, na którego przeniesiono prawo własno-

ści pojazdu. 

 

W razie zajścia szkody Ubezpieczony/Ubezpieczający obowiązany jest do: 
– przedsięwzięcia wszystkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, starania się o złagodze-

nie skutków zdarzenia oraz zapewnienia pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak również w miarę możliwości zabezpie-
czenia mienia osób poszkodowanych, 

– zapobieżenia, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody, 
– niezwłocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu, a w szczególności o wypadku z ofiarami w ludziach, o wypadku 

powstałym w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo, w szczególności 
przestępstwo drogowe lub zagrażające bezpieczeństwu uczestnikom ruchu drogowego. 

– udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, 
łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia, 

– niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu PKO Ubezpieczenia, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i przekazując po-
siadane informacje. 

 

JAK I KIEDY NALEŻY OPŁACAĆ SKŁADKI? 

Składkę należy opłacić w wysokości i terminach określonych w ofercie lub wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. 

 

KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ I KOŃCZY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA? 

Jeżeli nie umówiono się inaczej odpowiedzialność PKO Ubezpieczenia rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki 

ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, w przypadku terminu płatności składki po zawarciu umowy ochrona rozpoczyna się z 

dniem zawarcia umowy. Posiadacz pojazdu musi posiadać ciągłość ochrony ubezpieczeniowej dotyczącej tego pojazdu. Umowę 

można zawrzeć na okres 12 miesięcy lub krótszy w przypadkach przewidzianych w Ustawie.  

 
Jeśli posiadacz pojazdu nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC 
została zawarta, nie powiadomi nas na piśmie o jej wypowiedzeniu, wtedy uważa się, że została zawarta następna umowa na 
kolejne 12 miesięcy. Zawarcie następnej umowy nie następuje pomimo braku wypowiedzenia, jeśli: 

– przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu, 
– nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy 
– w przypadku cofnięcia PKO Ubezpieczenia zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obo-

wiązkowego ubezpieczenia OC  
– w przypadku ogłoszenia upadłości PKO Ubezpieczenia, ogłoszenia lub zarządzenia jego likwidacji albo oddalenia wnio-

sku  o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego 
Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu: 

– z upływem okresu, na który została zawarta, 
– z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego, 
– z dniem odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w Ustawie, 
– z chwilą  udokumentowania  trwałej  i zupełnej  utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepo-

wodujących  zmiany  posiadacza, 
– z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą, 
– z dniem wydania zaświadczenia, o zezłomowaniu pojazdu, 



– z dniem doręczenia podmiotowi uprawnionemu decyzji o  uchyleniu  decyzji  o profesjonalnej  rejestracji  pojazdów  w  
odniesieniu  do  pojazdów  do  jazd testowych. 

 

Szczegółowe informacje na temat okresu ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w Ustawie. 

 
 

JAK ROZWIĄZAĆ UMOWĘ? 

Umowę ubezpieczenia OC może być wypowiedziana: 
– przez posiadacza pojazdu mechanicznego, który w tym samym czasie jest ubezpieczony  w dwóch lub więcej zakładach 

ubezpieczeń, a co najmniej jedna z umów  ubezpieczenia  OC została zawarta w trybie art. 28 ust. 1 Ustawy, 
– przez nowego posiadacza pojazdu w razie przejścia lub przeniesienia na niego prawa własności pojazdu. 

 

Od umowy ubezpieczenia OC można odstąpić: 
– w trybie określonym w art. 40 Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli ubezpieczającym jest konsumentem i zawarł 

umowę na odległość 
– w przypadku, gdy umowa została zawarta przed rejestracją pojazdu mechanicznego, a pojazd ten w terminie 30 dni od 

dnia zawarcia umowy nie został zarejestrowany. 

  
Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania umowy ubezpieczenia znajdują się w Ustawie. 

 

 

 


