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Niniejsza Karta Produktu nie stanowi wzorca umowy ani też części Warunków ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Klientów PKO Leasing 
przyjętych uchwałą Zarządu PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 26 września 2017 roku (dalej „WU”) ani integralnej części zawartej umowy 
ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i art. 71 Kodeksu 
Cywilnego i nie może służyć do wiążącej interpretacji WU oraz umowy ubezpieczenia. Szczegółowe i wiążące informacje oraz wyjaśnienia poniżej 
użytych terminów znajdują się w WU. Decyzja o zawarciu umowy ubezpieczenia powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z 
postanowieniami WU.  
 

 
Ubezpieczyciel: 

 
PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Ubezpieczyciel) z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa 
 

 
Ubezpieczający/Ubezpieczony: 
 

 
Klient PKO Leasing zawierający z PKO TU S.A umowę ubezpieczenia Ochrona Prawna, zobowiązany do zapłaty 
składki ubezpieczeniowej względem Ubezpieczyciela    
 

 
Agent Ubezpieczeniowy  
 

 
PKO Agencja Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52 (dalej PKO AU) 

 
1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

Przedmiotem ubezpieczenia jest Ubezpieczenie Ochrona Prawna Przedmiotu Leasingu oraz Ubezpieczenie Ochrona Prawna Firmy. 
 
2. ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 

 
Ubezpieczenie Ochrony Prawnej zawarte może być w jednym z dwóch wariantów. 

 
1. W Wariancie I „Ubezpieczenie Ochrona Prawna Przedmiotu Leasingu” przedmiotem ubezpieczenia jest: 

1) sfinansowanie kosztów Porad Prawnych (bez limitu); 
2) zapewnienie reprezentacji prawnych interesów Ubezpieczonego poprzez ponoszenie Kosztów i Opłat Prawnych, w celu ochrony prawnych 

interesów związanych z posiadaniem lub używaniem Przedmiotu Leasingu. Zakres obejmuje: 
a) dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przysługujących Ubezpieczonemu, które wynikają z czynów niedozwolonych: wyrządzenia 

szkody na mieniu lub osobie [ochrona przy dochodzeniu odszkodowań], a także obrona Ubezpieczonego przed takimi roszczeniami, 
b) obrona przed sądem w postępowaniach karnych z tytułu popełnienia lub podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko 

bezpieczeństwu w komunikacji lub innym przepisom prawa bezpośrednio regulującym zasady używania Przedmiotu Leasingu [ochrona 
w zakresie reprezentacji w sprawach karnych oraz wykroczeniowych],  

c) obrona przed sądem w sprawach o wykroczenie z tytułu popełnienia lub podejrzenia popełnienia wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu drogowym lub innym przepisom prawa bezpośrednio regulującym zasady używania Przedmiotu 
Leasingu [ochrona w zakresie reprezentacji w sprawach karnych oraz wykroczeniowych], 

d) dochodzenie roszczeń z tytułu umów dotyczących Przedmiotu ubezpieczenia, w tym umów ubezpieczenia, których przedmiotem jest 
Przedmiot Leasingu [ochrona w prawie umów], a także obrona Ubezpieczonego przed takimi roszczeniami, 

e) reprezentacja interesów prawnych Ubezpieczonego w postępowaniu podatkowym lub celnym, które dotyczy bezpośrednio Przedmiotu 
Leasingu [ochrona w sporach podatkowych lub celnych], 

f) reprezentacja interesów prawnych Ubezpieczonego w postępowaniu związanym z zatrzymaniem prawa jazdy [ochrona uprawnień do 
kierowania pojazdem], 

g) reprezentacja interesów prawnych Ubezpieczonego w postępowaniu związanym z zatrzymaniem dowodu (dokumentu) rejestracyjnego 
[ochrona w sprawach dotyczących rejestracji Przedmiotu Leasingu]. 

2. W Wariancie II Ubezpieczenie Ochrona Prawna Przedmiotu Leasingu” oraz „Ubezpieczenie Ochrona Prawna Firmy” przedmiotem ubezpieczenia 
jest: 
1) sfinansowanie kosztów Porad Prawnych (bez limitu); 
2) zapewnienie reprezentacji prawnych interesów Ubezpieczonego poprzez ponoszenie Kosztów i Opłat Prawnych, o których mowa w § 2 pkt 

4, w celu ochrony prawnych interesów związanych z posiadaniem lub używaniem Przedmiotu Leasingu, zakres szczegółowo określony w 
opisie wariantu I (ust. 1 pkt 2 powyżej); 

3) zapewnienie reprezentacji prawnych interesów Ubezpieczonego poprzez ponoszenie Kosztów i Opłat Prawnych, o których mowa w § 2 pkt 
4, w celu ochrony prawnych interesów związanych z ochroną prawną działalności gospodarczej prowadzonej przez Ubezpieczającego oraz 
ochrony prawnych interesów Ubezpieczonego związanych z posiadaniem lub używaniem Przedmiotu Leasingu. Zakres ubezpieczenia 
obejmuje: 
a) dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód w mieniu (w tym z tytułu szkód w nieruchomości objętej ochroną 

ubezpieczeniową) lub na osobie wyrządzonych czynem niedozwolonym, a także dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu 
szkód w mieniu lub na osobie wyrządzonych Ubezpieczonemu czynem niedozwolonym przez pracowników Ubezpieczonego [ochrona 
przy dochodzeniu odszkodowań], a także obrona Ubezpieczonego przed takimi roszczeniami, 

b) obrona przed sądem w postępowaniach karnych z tytułu popełnienia lub podejrzenia popełnienia przestępstwa, jeżeli zarzuca się 
popełnienie przestępstwa nieumyślnego [ochrona w prawie karnym], 

c) obrona przed sądem w sprawach o wykroczenie z tytułu popełnienia lub podejrzenia popełnienia wykroczenia, jeżeli zarzuca się 
wykroczenie nieumyślne [ochrona w prawie wykroczeń], 

d) dochodzenie roszczeń wynikających z naruszenia umów, których przedmiotem jest nabycie rzeczy ruchomych lub usług na cele 
własne Ubezpieczonego, o ile nie są to umowy zawierane przez Ubezpieczonego z jego własnymi klientami, a ponadto zakres 
ubezpieczenia obejmuje dochodzenie roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia (w tym z umów ubezpieczenia nieruchomości 
objętej ochroną ubezpieczeniową) zawartych przez Ubezpieczonego [ochrona w prawie umów zawieranych na potrzeby własne 
Ubezpieczonego], a także obrona Ubezpieczonego przed takimi roszczeniami, 

e) dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy od pracowników Ubezpieczonego [ochrona pracodawcy], 
f) obrona interesów prawnych Ubezpieczonego przed roszczeniami ze stosunku pracy [ochrona pracodawcy]. 
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3. SUMA UBEZPIECZENIA  

Suma Ubezpieczenia niezależnie od wariantu wynosi 30 000 i obowiązuje odrębnie dla każdego Zdarzenia Ubezpieczeniowego. 
 
4. OKRES UBEZPIECZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PRAWO REZYGNACJI Z UBEZPIECZENIA 

1) Okres odpowiedzialności rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła data rejestracji Pojazdu lub data jego 
wydania, w zależności która z tych dat jest datą wcześniejszą i kończy w ostatnim dniu miesiąca w którym przypada płatność ostatniej raty 
leasingowej (w tym również opłaty końcowej). Okres Odpowiedzialności rozpoczyna się pod warunkiem opłacenia Składki Ubezpieczeniowej.   

2) Okres Odpowiedzialności kończy się z dniem wyczerpania Sumy Ubezpieczenia. 
3) Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
4) Po upływie terminu określonego w ust. 3 Ubezpieczający ma prawo w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia złożyć oświadczenie o 

wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. 
 
W związku z rezygnacją z ubezpieczenia, Ubezpieczony nie ponosi dodatkowych kosztów. 
 
5. KOSZT OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ: 
1) Składka Ubezpieczeniowa płatna jest przez Ubezpieczającego jednorazowo za cały Okres Odpowiedzialności. 
2) Składka ubezpieczeniowa jest obliczana według wzoru: 

Składka = składka miesięczna dla danego Wariantu* x długość okresu ubezpieczenia wyrażona w liczbie miesięcy 

*składka miesięczna dla: 

Wariantu I – 16,67 zł. 

Wariantu II- 50,00 zł. 

6. OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności między innymi w przypadku, poniżej wymienionych spraw lub problemów prawnych: 
1) zdarzeń powstałych w bezpośrednim lub pośrednim związku z wydarzeniami wojennymi, atakami terrorystycznymi, katastrofami, rozruchami i 

niepokojami społecznymi, strajkami, szkodami nuklearnymi lub genetycznymi, a także zanieczyszczeniami środowiska naturalnego, emisją, 
wyciekiem lub inną formą przedostania się jakichkolwiek substancji do powietrza, wody lub gruntu, 

2) zdarzeń spowodowanych umyślnie, w szczególności przestępstw i wykroczeń umyślnych lub innych wypadków ubezpieczeniowych pozostających 
w związku przyczynowym z popełnieniem umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, 

3) roszczeń pomiędzy:  
a) PKO Leasing S.A., a Ubezpieczającym lub Ubezpieczonymi 
b) Ubezpieczycielem, a Ubezpieczającym lub Ubezpieczonymi, 

4) spraw dotyczących wypadków ubezpieczeniowych powstałych po użyciu przez Ubezpieczonego alkoholu, środka odurzającego lub podobnie 
działającego, jeżeli miało to wpływ na zajście Zdarzenia Ubezpieczeniowego lub jest istotą sporu, z którego wynika wypadek ubezpieczeniowy. 

 
Pełen zakres i warunki udzielania przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej wynikają z postanowień WU, w szczególności definicji (§ 2 WU), 
zakresu i przedmiotu ubezpieczenia (§ 3 WU) oraz ograniczeń odpowiedzialności ( § 6 WU).  
 
7.  PODMIOT UPRAWNIONY DO OTRZYMANIA ODSZKODOWANIA 
Odszkodowanie z ubezpieczenia jest należne Ubezpieczonemu 
 
8. ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO 

1) Zgłoszenia roszczenia należy dokonać, w zależności od wybranego środka porozumiewania, odpowiednio na: 
- infolinię: (22) 453 00 88* lub  
- adres mailowy: pkoubezpieczenia@das.pl lub 
- adres korespondencyjny: PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.  

 
9. ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA ORAZ ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I SKARG 

Reklamacje i skargi można kierować osobiście, pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej: 
 

UBEZPIECZYCIEL: 
PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa 
telefon: 81 535 67 66* 
www.pkoubezpieczenia.pl 

AGENT: 
PKO Agencja Ubezpieczeniowa Sp. z o.o.  
ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa 
Infolinia: 801 887 887* 
  

 
Reklamacje i skargi lub zażalenia rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich otrzymania. W przypadkach 
uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, Klient zostanie poinformowany o 
przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi lub zażalenia.  
 
10. INFORMACJA  O AGENCIE 
Agent Ubezpieczeniowy, PKO Agencja Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. działa na rzecz PKO Ubezpieczenia (nie jest jego agentem wyłącznym). PKO 
Agencja Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. została wpisana do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 
pod numerem 11170610/A  (sprawdź: https://au.knf.gov.pl/Au_online/). 
PKO Agencja Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. posiada pełnomocnictwo do pośredniczenia przy zawieraniu i do zawierania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu i na rzecz PKO TU S.A. umów ubezpieczenia zaliczanych do grupy 17 Działu II – zgodnie z załącznikiem do 
ustawy z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: 

1) Grupa [17] – do wysokości  60 000 PLN. 
 
11. TRYB ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA  
Umowa Ubezpieczenia zawierana jest na podstawie wniosku Ubezpieczającego stanowiącego ofertę zawarcia umowy złożoną Ubezpieczycielowi za 
pośrednictwem Agenta, o którym mowa w pkt 10.  
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Ubezpieczyciel lub działający w jego imieniu dedykowany agent, tj. PKO Agencja Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. akceptuje ofertę Ubezpieczającego, 
potwierdzając zawarcie umowy ubezpieczenia polisą.  

 
12. OPODATKOWANIE ODSZKODOWAŃ 
Wypłaty odszkodowań i świadczeń podlegają przepisom regulującym opodatkowanie osób fizycznych i osób prawnych, obowiązującym w 

momencie dokonywania wypłat. 

 


