UBEZPIECZENIE PORADY PRAWNEJ 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 Porady Prawnej 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 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..

CO JEST PRZEDMIOTEM
UBEZPIECZENIA?
Przedmiotem ubezpieczenia jest udzielenie pomocy
prawnej Ubezpieczonemu na etapie przedsądowym, w
razie wystąpienia i zgłoszenia w okresie ubezpieczenia
problemów prawnych związanych z pojazdem objętym
ubezpieczeniem AC lub OCppm, wynikających ze zdarzeń
drogowych lub naruszenia przepisów przeciwko
bezpieczeństwu lub porządkowi w komunikacji drogowej, a
także dostarczenie Ubezpieczonemu niektórych wzorów
umów.
Zakres świadczeń obejmuje zapewnienie Ubezpieczonemu
ww. pomocy prawnej, w ramach limitów świadczeń
określonych w § 31 ust. 3 OWU, 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
Ubezpieczonego o obowiązującym stanie prawnym, jego
uprawnieniach lub obowiązkach, interpretacji problemu
prawnego, jak również wskazania Ubezpieczonemu
możliwych sposobów rozwiązania tego problemu oraz
sporządzenia opinii lub analiz prawnych w sprawach
zgłaszanych przez Ubezpieczonego i przekazywanie ich
elektronicznie Ubezpieczonemu, a także przekazanie tą
drogą wzoru dokumentu lub pisma procesowego
dotyczącego opiniowanej sprawy, jednakże z
wyłączeniem ustalenia
strategii ewentualnego
postępowania, które może być prowadzone przed
sądami lub organami władzy publicznej z udziałem
Ubezpieczonego oraz z wyłączeniem zastępstwa
prawnego przed ww. sądami lub organami;
2) porad prawnych stacjonarnych w kancelariach radców
prawnych lub adwokatów – obejmujących porady

CZEGO NIE OBEJMUJE
UBEZPIECZENIE?
Zdarzeń ubezpieczeniowych, do których doszło w związku z
przygotowaniem do udziału lub udziałem w zawodach
motorowych lub akrobatycznych pojazdu ubezpieczonego w
ramach OCppm lub AC;
Roszczeń pomiędzy Ubezpieczonymi w ramach tej samej
umowy ubezpieczenia oraz roszczeń Ubezpieczonego
przeciwko Ubezpieczającemu w przypadku zawarcia umowy
ubezpieczenia na cudzy rachunek;
Spraw dotyczących zdarzeń, sporów, dziedzin prawa lub
postępowań prawnych niezwiązanych z przedmiotem
ubezpieczenia oraz kosztów, opłat i wydatków prawnych
dotyczących obsługi spraw sądowych, postępowań
przygotowawczych,
wyjaśniających
lub
innych
niezwiązanych z przedsądową obsługą prawną.

JAKIE SĄ OGRANICZENIA OCHRONY
UBEZPIECZENIOWEJ?
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności między innymi w
przypadku poniżej wymienionych spraw lub problemów prawnych,
pełen katalog wyłączeń zawiera § 99:
zdarzeń spowodowanych umyślnie lub wskutek rażącego
niedbalstwa przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, osoby
upoważnione do korzystania z pojazdu przez Ubezpieczającego
lub Ubezpieczonego, osoby z którymi Ubezpieczający (osoba
fizyczna) lub Ubezpieczony lub osoba fizyczna upoważniona do
korzystania z pojazdu pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym, przy czym w przypadku rażącego niedbalstwa

opisane w pkt 1, świadczone w kancelariach radców
prawnych lub adwokatów przez prawnika;

odszkodowanie się należy, jeżeli jego wypłata odpowiada
względom słuszności;

3) udostępniania wzorów umów dotyczących spraw
leżących w prywatnej sferze życia Ubezpieczonego –
obejmujących
przekazywanie
na
potrzeby
Ubezpieczonego wzorów umów drogą elektroniczną z
zastrzeżeniem, że usługa ta nie obejmuje udziału
prawnika w negocjacjach umowy, dopasowania wzoru
umowy do potrzeb konkretnej transakcji lub opiniowania
zmian do wzorów umowy;

wypadków powstałych w związku z prowadzeniem pojazdu przez
kierowcę znajdującego się w stanie po spożyciu alkoholu,
narkotyków lub innych środków odurzających jak również
substancji psychotropowych lub leków o podobnym działaniu
na zdolności psychomotoryczne w rozumieniu przepisów o
przeciwdziałaniu narkomanii, jeżeli miało to wpływ na zajście
wypadku ubezpieczeniowego;

4) identyfikacji prawnej stanu prawnego i informacji
prawnych
dotyczących
postępowań
prawnie
regulowanych oraz organów ochrony prawnej –
obejmujących świadczenie Ubezpieczonemu przez
telefon lub pocztą elektroniczną porad i konsultacji
prawnych
dotyczących
postępowań
prawnie
regulowanych (w szczególności dotyczących zasad
prowadzenia
postępowań
cywilnych,
karnych,
administracyjnych, 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 administracyjnych,
kosztów prowadzenia postępowań egzekucyjnych), a
także przesyłanie aktualnych oraz historycznych aktów
prawnych mających zastosowanie w sprawie zgłoszonej
przez Ubezpieczonego oraz udzielanie informacji
teleadresowych o sądach, prokuraturach, komornikach,
notariuszach oraz podmiotach świadczących usługi
pomocy
prawnej,
wraz
z
poleceniem
wyspecjalizowanych kancelarii prawniczych. Informacja
prawna nie obejmuje ustalenia strategii ewentualnego
postępowania, które może być prowadzone przed
sądami lub organami władzy publicznej z udziałem
Ubezpieczonego ani zastępstwa prawnego przed ww.
sądami lub organami.

wypadków powstałych w związku z prowadzeniem pojazdu przez
kierowcę bez wymaganych prawem kraju zajścia wypadku
uprawnień do kierowania nim jeżeli miało to wpływ na zajście
wypadku ubezpieczeniowego

Suma ubezpieczenia ustalona jest w umowie
ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności
PKO Ubezpieczenia.

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 w OWU nr telefonu lub mail oraz współpraca z
Ubezpieczycielem lub jego reprezentantem w celu szybkiego uzyskania pomocy udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i
przekazując 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.

KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ I KOŃCZY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA?
o
o

Okres ubezpieczenia rozpoczyna się od wskazanej w dokumencie ubezpieczenia/polisie.
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)

3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

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,
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;
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;
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.

JAK ROZWIĄZAĆ UMOWĘ?
Jeżeli umowa Porady Prawnej 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.

