
Wyciąg z Umowy o współpracy, dotyczącej Ubezpieczeń Assistance i Truck Assistance 
oferowanych Klientom mLeasing, zawartej w dniu 30.03.2015 r. pomiędzy 

 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i mLeasing Sp. z o.o. 
(dla Korzystających, którzy przystąpili do Umowy Ubezpieczenia od dnia 10.04.2021 r.)

Postanowienia ogólne
1.    Niniejsza Umowa reguluje zasady współpracy Stron w zakresie objęcia Ubezpieczeniem Assistance oraz Ubezpieczeniem Truck 

Assistance przez UNIQA Klientów mLeasing (zwanych dalej Ubezpieczonymi), z którymi mLeasing zawarł umowy leasingu, najmu, 
dzierżawy, umowę pożyczki lub inne umowy nienazwane o podobnym charakterze (zwane dalej Umową Leasingu).

2.  Na Umowę Ubezpieczenia Truck Assistance składają się Polisa Generalna Truck Assistance nr 9000148 oraz Ogólne Warunki Ubez-
pieczenia mLeasing Truck Assistance, zwane dalej łącznie Umową Ubezpieczenia Truck Assistance i stanowiące wspólnie Załącznik 
nr 1 do niniejszej Umowy.

3.  Na Umowę Ubezpieczenia Assistance składają się Polisa Generalna mLeasing Assistance nr 9000149 oraz Ogólne Warunki Ubez-
pieczenia mLeasing Assistance, zwane dalej łącznie Umową Ubezpieczenia Assistance i stanowiące wspólnie Załącznik nr 2 do 
niniejszej Umowy.

4.  Ubezpieczenie Assistance i Ubezpieczenie Truck Assistance mają zastosowanie do Ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia 
przez mLeasing.

5.  Zakres ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Ubezpieczenia Truck Assistance określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia mLeasing 
Truck Assistance dla klientów mLeasing Sp. z o.o. zatwierdzone uchwałą Zarządu nr 3/22/12/2020 z 22 grudnia 2020 r. (zwane 
dalej OWU Truck Assistance).

6.  Zakres ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Ubezpieczenia Assistance określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia mLeasing Assistance 
dla klientów mLeasing Sp. z o.o. zatwierdzone uchwałą Zarządu nr 3/22/12/2020 z 22 grudnia 2020 r. (zwane dalej OWU Assistance).

7.  Dokumentem potwierdzającym objęcie ochroną ubezpieczeniową danego pojazdu w przypadku Ubezpieczenia Truck Assis tance 
jest Potwierdzenie zawarcia Ubezpieczenia Truck Assistance.

8.  Dokumentem potwierdzającym objęcie ochroną ubezpieczeniową danego pojazdu w przypadku Ubezpieczenia Assistance jest 
Potwierdzenie zawarcia Ubezpieczenia Assistance.

9.  W przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszej umowy a ogólnymi warunkami ubezpieczeń, o których mowa w ust. 5 i 6 
powyżej stosuje się zapisy niniejszej umowy.

Obszar współpracy
Współpraca pomiędzy Stronami polega na:
1)  w przypadku Ubezpieczenia Truck Assistance – objęciu ochroną ubezpieczeniową pojazdów ciężarowych, pojazdów dostawczych, 

naczep, przyczep, autobusów, o maksymalnej ładowności nieprzekraczającej 44 ton, zaopatrzonych w polskie numery rejestracyj-
ne, stanowiących przedmiot Umów Leasingu zawieranych przez mLeasing,

2)  w przypadku Ubezpieczenia Assistance – objęciu ochroną ubezpieczeniową samochodów osobowych i ciężarowych o maksymal-
nej ładowności nieprzekraczającej 2 ton oraz naczep i przyczep o dopuszczalnej ładowności nieprzekraczającej 750 kg, zaopatrzo-
nych w polskie numery rejestracyjne, stanowiących przedmiot Umów Leasingu zawieranych przez mLeasing.

Warunki uczestnictwa
1.  mLeasing do Ubezpieczenia Truck Assistance może zgłosić pojazdy w opcji Standard i TOP. Zakres świadczeń poszczególnych 

opcji, o których mowa w zdaniu pierwszym określają OWU Truck Assistance, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikają-
cych z treści niniejszej umowy.

2.  mLeasing do Ubezpieczenia Assistance może zgłosić pojazdy w opcji Standard, Premium lub VIP. Zakres świadczeń poszczegól-
nych opcji, o których mowa w zdaniu pierwszym, określają OWU Assistance, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynika-
jących z treści niniejszej umowy.

3.  Ubezpieczenie Truck Assistance oraz Ubezpieczenie Assistance mogą zostać zawarte na okres 12 miesięcy lub na okres trwania 
Umowy Leasingu, maksymalnie 60 miesięcy.
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Proces obsługi Ubezpieczonych
W celu zapewnienia prawidłowego wykonania umowy UNIQA udostępnia Ubezpieczonym Centrum Pomocy czynne przez całą dobę 
przez wszystkie dni w roku oraz dedykowany numer telefonu do Ubezpieczenia Assistance oraz Ubezpieczenia Truck Assistance: 
+ 48 22 459 10 00.

Przedmiot ubezpieczenia oraz Limity Odpowiedzialności
1.  Przedmiotem Ubezpieczenia Truck Assistance jest organizacja lub organizacja i pokrycie kosztów świadczeń na rzecz Ubezpieczo-

nego za pośrednictwem Centrum Pomocy w zakresie i na zasadach określonych w OWU Truck Assistance, w związku z korzysta-
niem z pojazdu objętego ochroną ubezpieczeniową w okresie odpowiedzialności UNIQA.

2.  Szczegółowe limity odpowiedzialności Ubezpieczenia Truck Assistance określone są w OWU Truck Assistance, z zastrzeżeniem od-
miennych postanowień wynikających z treści niniejszej umowy.

3.  Przedmiotem Ubezpieczenia Assistance jest organizacja lub organizacja i pokrycie kosztów świadczeń assistance na rzecz Ubezpie-
czonych:
1)  w czasie podróży pojazdem w następstwie wypadku lub nagłego zachorowania,
2)  wskutek wystąpienia zdarzenia assistance,
za pośrednictwem Centrum Pomocy w zakresie i na zasadach określonych w OWU Assistance, w związku z korzystaniem z pojazdu 
objętego ochroną ubezpieczeniową w okresie odpowiedzialności UNIQA.

4.  Szczegółowe limity odpowiedzialności Ubezpieczenia Assistance określone są w OWU Assistance, z zastrzeżeniem odmiennych 
postanowień wynikających z treści niniejszej umowy.


