
     

 
DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM 

Przedsiębiorstwo:  

PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie nr zezwolenia II DLU/WLU/602/46/15/14/15/JP . (PKO 

Ubezpieczenia). 

 

Produkt: Ubezpieczenie mienia stanowiącego przedmiot finansowania dla Klientów PKO Leasing S.A. 

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) i 

formularzach wniosku i polisy. 

 

JAKIEGO RODZAJU JEST TO UBEZPIECZENIE? 
Produkt dedykowany jest Klientom PKO Leasing S.A. będącym przedsiębiorcami i korzystającym z przedmiotu finansowania na podstawie 

Umowy leasingu zawartej pomiędzy PKO Leasing S.A. a Klientem PKO Leasing. Ubezpieczenie majątkowe (Dział II; Gr. 7, 8, 9) powiązane z 

umową finasowania i stanowiące zabezpieczenie przedmiotu finansowania. 

CO JEST PRZEDMIOTEM 
UBEZPIECZENIA? 

 
Informacje dotyczące Sumy Ubezpieczenia: 
 

Suma ubezpieczenia odpowiada wartości przedmiotu:  

 wartości fakturowej netto albo   

 wartości fakturowej brutto (tzn. wraz z doliczonym 

podatkiem VAT wskazanym w fakturze). 

 

Suma ubezpieczenia jest stała przez cały okres ubezpieczenia i 

nie podlega obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań, za 

wyjątkiem ustalonych w umowie ubezpieczenia limitów 

odpowiedzialności. 

 

Ubezpieczenie zawarte może zostać w odniesieniu do mienia 

będącego przedmiotem umowy finansowania, którego zakup 

finansowany jest na podstawie Umowy finansowania zawartej 

pomiędzy PKO Leasing S.A. a Korzystającym. 

 

 Przedmiot ubezpieczenia stanowić mogą: 

 budynki wraz z trwale z nimi związanymi  urządzeniami 

technologicznymi, instalacjami, urządzeniami 

technicznymi, elementami wykończeniowymi, 

elementami zewnętrznymi; 

 budowle;  

 maszyny, urządzenia, wyposażenie np. maszyny 

samobieżne, maszyny i urządzenia budowlane, maszyny 

i urządzenia rolne, meble biurowe; 

 sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, w tym 

sprzęt medyczny; 

 tymczasowe obiekty budowlane rozumiane  jako hale: 

namiotowe, pneumatyczne tzw. „balonowe”, stalowe, 

CZEGO NIE OBEJMUJE 
UBEZPIECZENIE? 

Ochronie nie podlegają m.in. szkody: 

 w mieniu niewymienionym w OWU jako dopuszczalny 

przedmiot ubezpieczenia określony w § 3 ust.1 OWU; 

 w mieniu będącym przedmiotem wynajmu 

krótkoterminowego trwającego do 3 miesięcy zgodnie z § 7 

pkt 9; 

 w przedmiocie innym niż budowle i tymczasowe obiekty 

budowlane, którego wartość jednostkowa oraz określona 

dla niego we wniosku o ubezpieczenie suma ubezpieczenia 

przekracza 4 000 000 PLN,  

 w przedmiocie stanowiącym budowlę i tymczasowy obiekt 

budowlany, którego wartość jednostkowa oraz określona 

dla niego we wniosku o ubezpieczenie suma ubezpieczenia 

przekracza 1 000 000 PLN; 

 w mieniu w transporcie którego wartość przekracza 

2 000 000 PLN na jeden środek transportu. 

Pełne ustalenie ryzyk poza zakresem ubezpieczenia wymaga 

zapoznania się z treścią OWU. 
 

UBEZPIECZENIE MIENIA STANOWIĄCEGO PRZEDMIOT 

FINANSOWANIA DLA KLIENTÓW PKO LEASING S.A. 
 

Ubezpieczenia 



rusztowania, szalunki, powłoki pneumatyczne, 

kontenery; 

 inne przedmioty nie stanowiące mienia wymienionego 

powyżej wyłącznie na podstawie indywidualnej zgody 

ze strony PKO TU S.A. 
 

JAKIE SĄ OGRANICZENIA OCHRONY     
UBEZPIECZENIOWEJ? 

 
Ubezpieczenie mienie stanowiącego przedmiot finansowania – 

główne wyłączenia: 

 przywłaszczenie mienia, kradzież zwykła, wyłudzenie, 

niewyjaśnione zaginięcie mienia; 

 niezachowanie należytego stanu bezpieczeństwa i higieny w 

miejscu ubezpieczenia przez Korzystającego lub jego 

reprezentantów; 

 celowe uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia w związku z 

wewnętrznymi zamieszkami, strajkami, lokautami  lub 

zwolnieniami grupowymi pracowników; 

 używanie przedmiotu niezgodnie z jego przeznaczeniem; 

 uszkodzenie albo zniszczenie budynków i budowli 

wyłączonych z eksploatacji i/lub przeznaczonych do 

rozbiórki, znajdujących się w stadium budowy, krytych 

strzechą lub/i posiadających w pełni palną konstrukcję; 

Pełen zakres ograniczeń znajduje się w § 7, § 8 OWU. 
 

 

GDZIE OBOWIĄZUJE UBEZPIECZENIE? 

 Ubezpieczenie obowiązuje w miejscu, w którym przedmiot ubezpieczenia wykorzystywany jest do faktycznego 

prowadzenia działalności gospodarczej położonym na terytorium Europy. 

 Jeśli przedmiot ubezpieczenia stanowią budynki, budowle, tymczasowe obiekty budowlane miejscem ubezpieczenia 

jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 W ubezpieczeniu przenośnego sprzętu elektronicznego miejscem ubezpieczenia jest cały świat. 

 W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia przedmiotu finansowania, którego wartość przekracza 4 000 000 PLN, 

niezbędne jest określenie we wniosku o ubezpieczenie lokalizacji, w której przedmiot się znajduje lub ma być 

wykorzystywany. 
 

 

CO NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW UBEZPIECZONEGO? 

 Powinieneś podać wszystkie znane sobie okoliczności, o które PKO Ubezpieczenia pytało przed zawarciem umowy 

ubezpieczenia i podpisać wniosek o ubezpieczenie;  

 Powinieneś opłacić składkę ubezpieczeniową jeśli jesteś jednocześnie ubezpieczającym w umowie ubezpieczenia; 

 Powinieneś spełnić powinności polegające na zapewnieniu posiadania zabezpieczeń spełniających minimalne 

wymagania określone w OWU oraz przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony 

mienia, 

 Powinieneś prowadzić ewidencję ubezpieczonego mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umożliwić 

przedstawicielom PKO TU S.A. dokonanie lustracji przedmiotu ubezpieczenia. 

 W razie zdarzenia ubezpieczeniowego mogącego pociągnąć za sobą powstanie szkody powinieneś użyć 

dostępnych środków w celu ratowania mienia lub zapobieżenia szkodzie a w przypadku powstania szkody dążyć 

do zmniejszenia jej rozmiarów samodzielnie lub z pomocą powołanych do tego służb. 

 W przypadku zaistnienia Zdarzenia ubezpieczeniowego powinieneś: 

 niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od dnia zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego lub 

powzięcia wiadomości o jego zajściu, zawiadomić ubezpieczyciela; 

 wraz ze zgłoszeniem roszczenia, złożyć dokumenty, których wykaz znajduje się w OWU; 

 zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. 
 

 

JAK I KIEDY NALEŻY OPŁACAĆ SKŁADKI? 

 Składka jest opłacana przez Ubezpieczającego, którym jest zawierający umowę ubezpieczenia Klient PKO  

Leasing S.A.. Składka płatna jest jednorazowo za cały okres ochrony, z góry, przy zawarciu umowy; 

 Wysokość składki za ubezpieczenie oblicza się za czas trwania odpowiedzialności PKO TU S.A. zgodnie z 

obowiązującą taryfą z dnia złożenia wniosku o ubezpieczenie, po dokonaniu oceny ryzyka, z uwzględnieniem 

rodzaju przedmiotu ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia, sum ubezpieczenia. 
 



 

KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ I KOŃCZY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA? 

 Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas określony, zwany okresem ubezpieczenia, wskazany we wniosku o 

ubezpieczenie i potwierdzony w polisie. 

 Okres ubezpieczenia dla danego przedmiotu finansowania nie może trwać dłużej, niż do daty końca umowy 

finansowania  i jednocześnie nie dłużej, niż 60 miesięcy. 

 Na podstawie oświadczenia złożonego we wniosku o ubezpieczenie możesz zadecydować o odnowieniu jej na 

kolejny okres ubezpieczenia, analogiczny do dotychczasowego. Odnowienie umowy nastąpi, o ile jedna ze stron 

umowy ubezpieczenia nie złoży pisemnego oświadczenia o niewyrażeniu zgody na odnowienie umowy 

ubezpieczenia, najpóźniej w terminie 30 dni przed upływem bieżącego okresu ubezpieczenia. 

 W przypadku rezygnacji z umowy ubezpieczenia nie ponosisz dodatkowych opłat.  

 Ochrona ubezpieczeniowa kończy się: 

 z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, 

 w dniu wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia w związku ze zbyciem przedmiotu ubezpieczenia przez jego 

właściciela; 

 z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia;  

 z dniem wskazanym jako data rozwiązania umowy ubezpieczenia na mocy porozumienia stron; 

 na skutek wypowiedzenia umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym którego dokonać może każda 

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.  
 

 

JAK ROZWIĄZAĆ UMOWĘ? 

 Możesz odstąpić od umowy ubezpieczenia w pierwszych 30 dniach po jej zawarciu; 

 Masz prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ujawnienia 

okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa powstania szkody i może stanowić 

podstawę do żądania ze strony Ubezpieczyciela zmiany wysokości składki; 

 Możesz również rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron; 

 Za rozwiązanie umowy nie jest pobierana opłata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiał uzupełniający o pozostałe informacje wymagane Rekomendacją U 

Podmiot uprawniony do otrzymania Świadczenia: 
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. 

Metoda wyliczenia składki ubezpieczeniowej: 
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 

Zasady i tryb zgłaszania zdarzenia ubezpieczeniowego: 
Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego lub powzięcia wiadomości o jego zajściu, 
zawiadomić pisemnie ubezpieczyciela o zdarzeniu ubezpieczeniowym przesyłając zawiadomienie o szkodzie oraz kopie dokumentów określonych 
w § 14 OWU. Formularz zgłoszenia roszczenia dostępny jest na stronie internetowej: www.pkoubezpieczenia.pl. 

Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, należy przekazać w zależności  od wybranego środka porozumiewania odpowiednio na: 

- infolinię PKO Ubezpieczenia: 81 535 67 66 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub  

- adres mailowy PKO Ubezpieczenia: szkody@pkoubezpieczenia.pl lub 

- adres korespondencyjny: PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa lub  

- osobiście w placówce Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.   

Zasady i tryb zgłaszania oraz rozpatrywania reklamacji, skarg i zażaleń:  
Reklamacje, skargi lub zażalenia 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 
(opłata zgodna z taryfą operatora) 
www.pkoubezpieczenia.pl 

AGENT PRZYJMUJĄCY WNIOSEK: 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.  
ul. Puławska 15, 00-975 Warszawa 
Infolinia: 800 302 302 (opłata zgodna z taryfą operatora) 
adres do przesyłania reklamacji w formie pisemnej:  
Biuro Relacji z Klientami w Centrum Obsługi Klienta 
Detalicznego 
ul. Nowogrodzka 35/41, 00-950 Warszawa 
zgłaszanie reklamacji osobiście:  
Oddziały i Agencje PKO BP SA 

AGENT WSPIERAJĄCY: 
PKO Leasing S.A.  
Al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 
93-281 Łódź  
Infolinia: 801 887 887  
(opłata zgodna z taryfą operatora) 

 

Reklamacje, skargi lub zażalenia rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich otrzymania. W przypadkach 
uniemożliwiających rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, Klient zostanie poinformowany o przewidywanym terminie udzielenia 
odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji lub skargi lub zażalenia.  

Dodatkowe informacje 
1. Wypłaty Świadczeń podlegają przepisom regulującym opodatkowanie osób fizycznych i osób prawnych, obowiązującym w momencie 

dokonywania wypłat. 
2. Sprawdź właściwe przepisy dotyczące zwolnień z opodatkowania odszkodowań za szkody dotyczące składników związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej. 

Tryb zawarcia umowy ubezpieczenia 
1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie wniosku o ubezpieczenie Ubezpieczającego stanowiącego ofertę zawarcia umowy 

ubezpieczenia złożoną Ubezpieczycielowi za pośrednictwem Agenta przyjmującego wniosek o ubezpieczenie.  
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 Leasing S.A. akceptuje ofertę Ubezpieczającego, potwierdzając 

zawarcie umowy ubezpieczenia polisą.  

Agent Przyjmujący Wniosek, w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych, o których mowa w dziale II 
załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, wykonuje działalność na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń: 

 AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.  Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. 

 Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce   LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group  PZU S.A.  

 Generali T.U. S.A.  PKO TU S.A. 

 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna 
Insurance Group  

 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. 

Agent Wspierający: PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi, przy Al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 93-281 Łódź, Spółka wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000022886, NIP 725-173-56-94, kapitał zakładowy 174 056 900 zł wpłacony w całości, wpisana do rejestru agentów 
ubezpieczeniowych pod numerem 11211619/A: 
1. PKO Leasing SA jest agentem ubezpieczeniowym PKO Ubezpieczenia i działa na jego rzecz (w zakresie ubezpieczeń majątkowych nie jest 

jego agentem wyłącznym), 
2. agent uzyskał wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych z numerem agenta 11211619/A sprawdzić/potwierdzić wpis agenta do rejestru 

można na stronie internetowej rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 
https://au.knf.gov.pl/Au_online/faces/Info.xhtml,  

3. w związku z proponowanym zawarciem Umowy Ubezpieczenia agent otrzymuje prowizję uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej. 
W przypadku konkursów lub innych form premiowania sprzedaży produktów finansowanych przez Ubezpieczyciela agent otrzyma także inny 
rodzaj wynagrodzenia, które może być wypłacone w formie nagród konkursowych. 

Agent Wspierający w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych, o których mowa w dziale II załącznika do 
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, wykonuje działalność na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń: 

 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group 

 PZU S.A. 

 PKO TU S.A. 

 

http://www.pkoubezpieczenia.pl/
mailto:szkody@pkoubezpieczenia.pl
http://www.pkoubezpieczenia.pl/
https://au.knf.gov.pl/Au_online/faces/Info.xhtml

