KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIA
MIENIA STANOWIĄCEGO PRZEDMIOT FINANSOWANIA
DLA KLIENTÓW PKO LEASING S.A.
Niniejsza Karta Produktu nie stanowi wzorca umowy ani też części Ogólnych warunków ubezpieczenia mienia stanowiącego przedmiot
finansowania dla Klientów PKO Leasing S.A. przyjętych uchwałą Zarządu PKO Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku (dalej
„OWU”) 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 OWU oraz umowy ubezpieczenia.
Szczegółowe i wiążące informacje oraz wyjaśnienia poniżej użytych terminów znajdują się w OWU. Decyzja o zawarciu umowy ubezpieczenia powinna
zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z postanowieniami OWU.
Ubezpieczyciel:

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

Ubezpieczający (Korzystający z
mienia):

Przedsiębiorca posiadający zdolność do czynności prawnych, który ma siedzibę lub główne miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierający umowę
ubezpieczenia z PKO Ubezpieczenia będący jednocześnie Korzystającym z przedmiotu finansowania

Ubezpieczony (Właściciel
mienia):

Właściciel przedmiotu finansowania

Agent Ubezpieczeniowy
przyjmujący wniosek o
ubezpieczenie

PKO Agencja Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78 (dalej PKO AU Sp. z o.o.)

1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1) Przedmiot ubezpieczenia stanowić mogą:
a) budynki lub ich części wraz z trwale z nimi związanymi urządzeniami technologicznymi, instalacjami, urządzeniami technicznymi,
elementami wykończeniowymi, elementami zewnętrznymi;
b) budowle;
c) maszyny, urządzenia, wyposażenie w tym: maszyny samobieżne, maszyny i urządzenia budowlane, maszyny i urządzenia rolne, meble
biurowe;
d) sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, w tym sprzęt medyczny;
e) tymczasowe obiekty budowlane
będące przedmiotem finansowania tj. mieniem używanym przez Korzystającego, którego zakup jest finansowany przez PKO Leasing S.A. na
podstawie umowy leasingu lub stanowiącym przedmiot następujących umów zawartych pomiędzy PKO Leasing S.A. a Korzystającym:
pożyczki, najmu, dzierżawy, zastawu rejestrowego, lub stanowiącym mienie przewłaszczone na Finansującego na zabezpieczenie spłat
wierzytelności wynikających z ww. umów z zastrzeżeniem postanowień ppkt 3-6.
2) Przedmioty ubezpieczenia wskazane w ppkt. 1 objęte są ochroną również w trakcie:
a) eksploatacji lub tymczasowego składowania;
b) samoczynnego przemieszczania się, przenoszenia, z włączeniem załadunku i wyładunku;
c) przewozu dokonywanego środkami transportu samochodowego i kolejowego, bez względu na to, kto będzie dokonywał transportu;
d) podczas prowadzenia prac montażowych, napraw i konserwacji.
3) W odniesieniu do mienia stanowiącego przedmiot finansowania określony w ppkt 1 lit. a) oraz c)-d) może ono stanowić przedmiot
ubezpieczenia, o ile wartość jednostkowego przedmiotu oraz określona dla niego we wniosku o ubezpieczenie suma ubezpieczenia
wyliczona zgodnie z § 9 ust. 2 OWU nie przekracza 4 000 000 PLN.
4) W odniesieniu do mienia stanowiącego przedmiot finansowania określony w ppkt 1 lit. b) oraz e) może ono stanowić przedmiot
ubezpieczenia, o ile wartość jednostkowego przedmiotu oraz określona dla niego we wniosku o ubezpieczenie suma ubezpieczenia
wyliczona zgodnie z § 9 ust. 2 OWU nie przekracza 1 000 000 PLN.
5) W odniesieniu do ubezpieczenia mienia w transporcie przedmiotem ubezpieczenia może być przedmiot finansowania, o ile wartość
jednostkowego przedmiotu oraz określona dla niego we wniosku o ubezpieczenie suma ubezpieczenia wyliczona zgodnie z § 9 ust. 2 OWU
nie przekracza 2 000 000 PLN.
6) Inne przedmioty finansowania niż wskazane w ppkt 1 lub przedmioty finansowania o wartości jednostkowej przekraczającej wartości
określone w ppkt 3-5 mogą stanowić przedmiot ubezpieczenia po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody na objęcie ochroną
ubezpieczeniową wyrażonej przez PKO TU S.A.
2. ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
Korzystający ma do wyboru dwa zakresy ubezpieczenia, spośród przedstawionych poniżej w Tabeli.
Wybranie zakresu węższego z pkt 2 Tabeli powoduje zmniejszenie składki ubezpieczeniowej:
Tabela nr 1
ZAKRES UBEZPIECZENIA mienia będącego przedmiotem finansowania dla Klientów PKO Leasing S.A.
L.p.

Rodzaj ubezpieczenia

Zakres ochrony

1.

Ubezpieczenie mienia
od wszystkich ryzyk

1) zniszczenie, uszkodzenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia na skutek działania nagłego,
nieprzewidzianego i niezależnego od woli Finansującego i/lub Korzystającego zdarzenia nie
podlegającego wyłączeniu w OWU oraz
2) w granicach ustalonej dla przedmiotu ubezpieczenia sumy ubezpieczenia koszty dodatkowe poniesione
w celu: zapobieżenia powstaniu szkody, ratowania przedmiotu przed szkodą lub zwiększeniem jej
rozmiarów oraz uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
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2.

3.

4.

Ubezpieczenie mienia
od wszystkich ryzyk
z wyłączeniem ryzyka
kradzieży z włamaniem
i rozboju

1) zniszczenie, uszkodzenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia na skutek działania nagłego,
nieprzewidzianego i niezależnego od woli Finansującego i/lub Korzystającego zdarzenia nie
podlegającego wyłączeniu w OWU nie stanowiącego zdarzenia w postaci kradzieży z włamaniem
i rozboju oraz
2) w granicach ustalonej dla przedmiotu ubezpieczenia sumy ubezpieczenia koszty dodatkowe poniesione
w celu zapobieżenia powstaniu szkody, ratowania przedmiotu przed szkodą lub zwiększeniem jej
rozmiarów oraz uprzątnięcia pozostałości po szkodzie

SUMA UBEZPIECZENIA
1) Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę objętą odpowiedzialnością
odszkodowawczą zgodnie z OWU.
2) Suma ubezpieczenia jest ustalana we Wniosku o ubezpieczenie i potwierdzona w dokumencie polisy, odrębnie dla każdego przedmiotu
ubezpieczenia i odpowiada następującej wartości przedmiotu:
a) wartości fakturowej netto albo
b) wartości fakturowej brutto (tzn. wraz z doliczonym podatkiem VAT wskazanym w fakturze).
3) Suma ubezpieczenia dla danego przedmiotu ubezpieczenia jest stała przez cały okres ubezpieczenia i nie podlega obniżeniu o kwoty
wypłaconych odszkodowań, za wyjątkiem ustalonych w umowie ubezpieczenia limitów odpowiedzialności.
4) Jeżeli Ubezpieczający w trakcie trwania umowy ubezpieczenia podwyższy wartość mienia danego rodzaju poprzez wprowadzenie zmian
technicznych lub zakup nowego mienia obowiązany jest do zgłoszenia ubezpieczycielowi nowej (podwyższonej) wartości przedmiotu
ubezpieczenia w celu podwyższenia sumy ubezpieczenia, która będzie obowiązywała od dnia następnego po podpisaniu aneksu do umowy
ubezpieczenia.
5) W przypadku, gdy wartość fakturowa przedmiotu finansowania określona jest w walucie obcej, wartość sumy ubezpieczenia przelicza się
na złote polskie według średniego kursu NBP na dzień złożenia Wniosku o ubezpieczenie.
OKRES UBEZPIECZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PRAWO REZYGNACJI Z UBEZPIECZENIA
1) Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas określony, zwany okresem ubezpieczenia, który wskazany jest we Wniosku o ubezpieczenie
poprzez podanie liczby miesięcy oraz liczony jest od daty wydania Korzystającemu przedmiotu finansowania (podpisanie protokołu
odbioru).
2) Ochrona ubezpieczeniowa dla danego przedmiotu finansowania nie może trwać dłużej niż do daty końca umowy finansowania i
jednocześnie nie dłużej niż 60 miesięcy.
3) Jeżeli nie umówiono się inaczej odpowiedzialność PKO TU SA rozpoczyna się od momentu podpisania protokołu odbioru przedmiotu
finansowania przez Korzystającego z zastrzeżeniem ppkt.4.
4) W przypadku mienia w transporcie ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia załadunku mienia w miejscu nadania
i kończy się z chwilą zakończenia wyładunku mienia w miejscu przeznaczenia z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie czynności załadunku /
wyładunku ma miejsce w czasie nie dłuższym niż 12 godzin przed rozpoczęciem / po zakończeniu przewozu.
5) Na podstawie oświadczenia ubezpieczającego złożonego we wniosku o ubezpieczenie umowa ulega odnowieniu na kolejny okres
ubezpieczenia, analogiczny do dotychczasowego, o ile ubezpieczyciel lub ubezpieczający nie złoży pisemnego oświadczenia o niewyrażeniu
zgody na odnowienie umowy ubezpieczenia, najpóźniej w terminie 30 dni przed upływem bieżącego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem
ppkt.6.
6) Zapisy odnoszące się do zawarcia umowy w trybie odnowienia określonego w ppkt 5 nie dotyczą umów ubezpieczenia, dla których
zawarcia wymagana była uprzednia pisemna zgoda PKO TU S.A.
7) Zawarcie nowej umowy w trybie odnowienia opisanym w ppkt 5 następuje na warunkach ustalonych z ubezpieczającym, obowiązujących
dla dotychczasowej umowy ubezpieczenia oraz z zastosowaniem OWU.
8) W odniesieniu do umów zawartych w trybie określonym w ppkt 5 nowy okres ubezpieczenia oraz odpowiedzialność ubezpieczyciela
rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu ubezpieczenia.
9) Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy albo została zawarta w trybie odnowienia, o którym mowa
w ppkt 5, ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, który jest liczony
od dnia otrzymania polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia.
10) Ubezpieczającemu, który zawarł umowę ubezpieczenia w trybie określonym w ppkt 5 przysługują te same uprawnienia co do rozwiązania,
wypowiedzenia, odstąpienia od umowy ubezpieczenia jakie miał w stosunku do umowy podlegającej wznowieniu.
11) Umowa ubezpieczenia może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną
zmianę prawdopodobieństwa powstania szkody, w wyniku której strona zażądała zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w
której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga
strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

5. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA:
1) Do zapłaty składki zobowiązany jest ubezpieczający.
2) Składka ubezpieczeniowa jest ustalana na podstawie stawki za ubezpieczenie obowiązującej w dniu złożenia Wniosku o zawarcie umowy
ubezpieczenia mienia stanowiącego przedmiot finansowania dla Klientów PKO Leasing S.A. Stawki za ubezpieczenie podane są we wniosku
o ubezpieczenie.
3) Wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej ma: rodzaj obejmowanego ochroną mienia, zakres ubezpieczenia, okres ubezpieczenia.
4) Składka wyliczana jest według poniżej wskazanego wzoru:
składka = suma ubezpieczenia przedmiotu finansowania x (1/12 stawki rocznej określonej we wniosku o ubezpieczenie) x długość
okresu ubezpieczenia wyrażona w ilości miesięcy
5) Składka płatna jest jednorazowo za cały okres ubezpieczenia.
6) W przypadku, gdy wartość fakturowa przedmiotu ubezpieczenia w dniu zawarcia ubezpieczenia, ulegnie zmianie w stosunku do wartości
określonej w umowie leasingu, wysokość składki podanej przez PKO TU S.A. na dzień złożenia Wniosku o ubezpieczenie może ulec zmianie
w związku ze zmianą wartości przedmiotu.
7) W przypadku odstąpienia lub rezygnacji przez Ubezpieczonego z umowy/umów ubezpieczenia nie są pobierane dodatkowe opłaty.
8) W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach indywidualnych składka za ubezpieczenie jest ustalana w oparciu
o indywidualną ocenę ryzyka.
6.

OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA
1) Przykładowe ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela:
Odpowiedzialność PKO Ubezpieczenia jest wyłączona, gdy szkoda:
a) powstała wskutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, rewolucji, wojny domowej, sabotażu;

* opłata zgodna z taryfą operatora
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b) została spowodowana reakcją jądrową, skażeniem biologicznym, chemicznym, radioaktywnym lub zanieczyszczeniem odpadami
przemysłowymi;
c) została spowodowana bezpośrednim działaniem wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych i złośliwego oprogramowania (malware);
d) powstała wskutek zdarzeń górniczych tj. zdarzeń, za które odpowiedzialność jest regulowana przez prawo geologiczne lub górnicze,
e) powstała w mieniu zajętym na podstawie prawomocnej decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego przez uprawnione organy
władzy państwowej lub samorządowej;
f) powstała na skutek działania umyślnego reprezentantów Korzystającego;
g) powstała na skutek działania Korzystającego lub jego pracowników pod wpływem alkoholu, nadużycia leków, narkotyków lub środków
psychotropowych z ograniczeniem do szkód rzeczowych;
h) powstała na skutek niezachowania należytego stanu bezpieczeństwa i higieny w miejscu ubezpieczenia przez Korzystającego lub jego
reprezentantów;
i) powstała na skutek celowego uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia w związku z wewnętrznymi zamieszkami, strajkami, lokautami lub
zwolnieniami grupowymi pracowników;
j) powstała podczas testów, ruchów i obciążeń próbnych;
k) powstała w wyniku używania przedmiotu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
l) powstała w związku z naturalnymi właściwościami mienia oraz jego normalnym zużyciem, zestarzeniem, ścieraniem;
m) powstała w związku z długotrwałym działaniem wody gruntowej oraz długotrwałym działaniem wilgoci;
n) powstała w wyniku kradzieży zwykłej, przywłaszczenia, wyłudzenia, niewyjaśnionego zaginięcia mienia.
2) Wszystkie ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności PKO Ubezpieczenia zostały wskazane w §3, §5, §7-8, §9 ust 1 i 8, §10 ust 6, §11
ust 2, §13 ust 1-8, §14 ust.3, §15 ust 7-8, §16, §17 OWU.
3) Zakres i warunki udzielania przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej wynikają z postanowień OWU, w szczególności definicji (§ 2
OWU), zakresu i przedmiotu ubezpieczenia (§3 i §6 OWU) oraz określenia sum ubezpieczenia i podlimitów odpowiedzialności (§4, §9 OWU).
7. PODMIOT UPRAWNIONY DO OTRZYMANIA ODSZKODOWANIA
Odszkodowanie z ubezpieczenia jest należne Ubezpieczonemu lub zgodnie z jego dyspozycją innemu podmiotowi wskazanemu jako uprawniony
do odbioru odszkodowania lub jako podmiot, na rzecz którego dokona cesji praw z odszkodowania.
8. ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO
1) Korzystający, a ubezpieczony, o ile wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rachunek, zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie 3 (trzech) dni od dnia zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego lub powzięcia wiadomości o jego zajściu, zawiadomić
ubezpieczyciela o zdarzeniu ubezpieczeniowym.
2) Wraz ze zgłoszeniem roszczenia, zgłaszający powinien złożyć następujące dokumenty:
a) dokumenty potwierdzające wartość przedmiotu ubezpieczenia oraz prawo do dysponowania nim;
b) sporządzony przez Korzystającego/ ubezpieczonego na własny koszt oraz w formie i terminie uzgodnionym przez strony rachunek
szkody wraz z dokumentacją źródłową stanowiącą podstawę sporządzenia tego rachunku;
c) inne dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia, których zażąda ubezpieczyciel, a które Korzystający/ubezpieczony
będzie w stanie uzyskać;
d) udzielić ubezpieczycielowi lub powołanemu przez niego rzeczoznawcy wyjaśnień dla ustalenia okoliczności powstania szkody;
e) udostępnić miejsce powstania szkody w celu przeprowadzenia inspekcji oraz przedstawić dowody jakich odpowiednio do stanu rzeczy
może ubezpieczyciel wymagać;
f) kosztorys naprawy przedmiotu ubezpieczenia;
g) wskazanie numeru rachunku do przekazania odszkodowania.
3) Zawiadomienie, o którym mowa w ppkt. 1, należy przekazać w zależności od wybranego środka porozumiewania odpowiednio na:
- infolinię PKO Ubezpieczenia: 81 535 67 66* lub
- adres mailowy PKO Ubezpieczenia: szkody@pkoubezpieczenia.pl lub
- osobiście lub na adres korespondencyjny: PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa lub
- osobiście w placówce Banku PKO BP.
4) Formularz zgłoszenia roszczenia dostępny jest na stronie internetowej: www.pkoubezpieczenia.pl.
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 PRZYJMUJĄCY WNIOSEK:
PKO Agencja Ubezpieczeniowa Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 78, 00-844 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 PRZYJMUJĄCYM WNIOSEK O UBEZPIECZENIE
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 /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 8, 9 i 7 Działu II – Pozostałe ubezpieczenia
osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej:
1) Grupa 8 – [Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez:
ogień; eksplozję; burzę; inne żywioły; energię jądrową; obsunięcia ziemi lub tąpnięcia] - do wysokości 5 000 000 PLN;
2) Grupa 9 – [Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz
oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8] - do wysokości 5 000 000 PLN;
3) Grupa 7 – [Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody na transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo
stosowanych środków transportu] - do wysokości 4 000 000 PLN.
11. TRYB ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA
* opłata zgodna z taryfą operatora
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1) Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie wniosku o ubezpieczenie Ubezpieczającego stanowiącego ofertę zawarcia umowy
ubezpieczenia złożoną Ubezpieczycielowi za pośrednictwem Agenta, o którym mowa w pkt 10.
2) Warunki ubezpieczenia odmienne od OWU odnoszące się do zakresu ubezpieczenia wymagają uprzedniej pisemnej zgody PKO TU S.A.
3) 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
Sprawdź właściwe przepisy dotyczące zwolnień z opodatkowania odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z
prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.

* opłata zgodna z taryfą operatora
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