
 

 
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 Autocasco (AC), Bagażu podróżnego 
(Bagażu) 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 S.A. oraz ich posiadaczy „PKO Auto. Ubezpieczenia komunikacyjne dla leasingu” (OWU). 
 

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 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 zgodnie z 
OWU. 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 okresie ubezpieczenia 
AC. 

 Ubezpieczenie Bagażu - przedmiotem ubezpieczenia są 
przedmioty składające się zgodnie z OWU na bagaż 
podróżny, który jest przewożony wewnątrz pojazdu oraz w 
bagażnikach, boksach dachowych zewnętrznych 
wyłącznie w pojazdach będących samochodami 
osobowymi lub pojazdach ciężarowych w nadwoziu 
osobowego, posiadających trwałe zadaszenie, wykonane z 
jednolitej i sztywnej konstrukcji. 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 ubezpieczeniem AC.  

 Ubezpieczenie Szyb - przedmiotem ubezpieczenia jest 
organizowanie i pokrycie do wysokości sumy 
ubezpieczenia kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonej 
szyby: czołowej, tylnej i szyb bocznych w ubezpieczonym 
pojeździe pod warunkiem, że szyba nie stanowi integralnej 
części dachu pojazdu. Ubezpieczeniem Szyb mogą być 
objęte samochody osobowe, ciężarowe w nadwoziu 
osobowego oraz ciężarowe o dopuszczalnej macie 
całkowitej do 3,5 tony. 

CZEGO NIE OBEJMUJE 
UBEZPIECZENIE? 
 

 Ubezpieczenie nie obejmuje pojazdów: starszych niż 10 lat 
licząc od dnia pierwszej rejestracji do dnia wnioskowania o 
zawarcie umowy AC lub złożonych poza wytwórnią 
fabryczną (SAM) lub prototypowych, szynowych, 
trolejbusów lub zarejestrowanych poza Rzeczpospolita 
Polską. 

 Awarii z przyczyn wewnętrznych pojazdu. 

 Utraty pojazdu wskutek przywłaszczenia. 

 W ubezpieczenia Bagażu – nie obejmuje przedmiotów, które 
nie mieszczą się w  definicji bagażu podróżnego (§ 2 pkt 5 
OWU) ani szkód do których doszło w trakcie innego 
zdarzenia, niż powodujące jednocześnie utratę lub 
zmieszczenie ubezpieczonego pojazdu. 

 W ubezpieczenia Szyb – nie obejmuje szyb dachowych 
(pokrycie szkody następuje w ramach ubezpieczenia AC) 

Pełna lista wyłączeń odpowiedzialności określona jest 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 umówiono 
się inaczej; 

 w AC – polegające na kradzieży pojazdu, w przypadku jego 
niezabezpieczenia urządzeniami przeciwkradzieżowymi (§ 8 
OWU) 

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



 

 Sumy ubezpieczenia dla AC, Bagażu i Szyb określane są 
odrębnie w umowie ubezpieczenia. 

 powstałe w związku z kierowaniem pojazdem przez osobę 
znajdującą się w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu, 
narkotyków lub innych środków odurzających lub substancji 
psychotropowych lub leków o podobnym działaniu w 
rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, jeżeli 
miało to wpływ na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego;  

 powstałe w związku z kierowaniem pojazdem bez ważnych 
badań technicznych, gdy miało to wpływ na zajście zdarzenia 
ubezpieczeniowego; 

 wyrządzonych   umyślnie   lub   w   skutek   rażącego 
niedbalstwa, chyba że wypłata czyni zadość zasadom 
współżycia społecznego. 

Pełna lista wyłączeń odpowiedzialności określona jest w § 13, § 
29, § 99 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 
terytorium: Okręg Centralny, Okręg Północno-Zachodni (bez Nienieckiego Okręgu Autonomicznego i Republiki Komi), 
Okręg Wołżański, Okręg Wołgogradzki, Obwód Rostowski, Republikę Kołmucji, Obwód Astrachański, Kraj 
Stawropolski; 

 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 

ubezpieczenia; 
o poinformowanie PKO Ubezpieczenia o utracie lub skopiowaniu kluczyków lub innego urządzenia przewidzianego przez 

producenta pojazdu do uruchomienia silnika lub odblokowania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, a także o wymianie 
kluczyków 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 
rodzaju 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. 



 

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 oraz kończy 
się zgodnie z datą wpisaną na polisie.  

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; 
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 w ramach ubezpieczenia AC za szkodę całkowitą lub kradzież pojazdu; 
9) z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia dla danego ubezpieczenia. 

 
 

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. 

 


