
Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być leasingowane przez mLeasing pojazdy (fabrycznie nowe i używane do 15. roku eksploatacji), takie jak:
 §  pojazdy ciężarowe i dostawcze,
 §  naczepy i przyczepy,
 §  autobusy,

o dopuszczalnej maksymalnej ładowności nieprzekraczającej 44 tony.

Czas trwania ochrony ubezpieczeniowej

Okres ubezpieczenia dla poszczególnego pojazdu może wynosić od 12 do 60 miesięcy, jako wielokrotność 12 miesięcy z tym, że okres ubezpieczenia  
i okres eksploatacji pojazdu, liczony od daty pierwszej rejestracji nie mogą przekraczać 180 miesięcy.

Warianty ubezpieczenia

 §  Standard – świadczenia przysługują wyłącznie po wypadku lub kradzieży pojazdu
 §  TOP – świadczenia przysługują wyłącznie po wypadku, kradzieży pojazdu lub awarii pojazdu

Suma ubezpieczenia

 §  Pomoc techniczna – 2500 EUR na każde zdarzenie
 §  Pomoc medyczna – 3000 EUR na każde zdarzenie
 §  Pomoc informacyjno-administracyjna – tak, organizacja świadczeń, bez pokrycia kosztów

Ubezpieczenie mLeasing
Truck Assistance

20880421U UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 599 95 22, www.uniqa.pl 
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 271543, NIP 107-00-06-155 
Kapitał zakładowy: 141 730 747 zł – wpłacony w całości

Karta  
produktu

Zakres ochrony

Standard TOP

Zakres terytorialny terytorium Polski oraz: Andory, Austrii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii,  
Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gibraltaru, Grecji, Hiszpanii, 
Holandii, Irlandii, Liechtensteinu, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Macedonii, Monako, Niemiec, 

Norwegii, Portugalii, Rumunii, Rosji (tylko część europejska), San Marino, Serbii, Słowacji, 
Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji (tylko część europejska), Ukrainy, Watykanu, Węgier,  

Wielkiej Brytanii, Włoch

Pomoc techniczna tak, świadczenie przysługuje w przypadku:
 §  wypadku, kolizji
 § kradzieży pojazdu
 §  aktu wandalizmu
 §  wywrócenia pojazdu
 §  spadku pojazdu ze skarpy
 §  wybuchu lub pożaru w pojeździe

tak, świadczenie przysługuje w przypadku:
 §  wypadku, kolizji
 §  kradzieży pojazdu
 §  aktu wandalizmu
 §  wywrócenia pojazdu
 §  spadku pojazdu ze skarpy
 §  wybuchu lub pożaru w pojeździe
 §  awarii pojazdu
 §  rozładowania akumulatora
 §  braku paliwa lub zatankowania 
niewłaściwego paliwa

 §  awarii alarmu lub immobilizera
 §  awarii świateł zewnętrznych
 §  awarii wycieraczek
 §  awarii ogumienia
 §  awarii pasów bezpieczeństwa

Pomoc medyczna brak tak

Pomoc informacyjno-administracyjna tak, na życzenie Ubezpieczonego

Rodzaje świadczeń i limity odpowiedzialności

Świadczenie Limit odpowiedzialności

Pomoc techniczna
(wariant Standard i TOP)

podnoszenie pojazdu  
(wyciągnięcie pojazdu na drogę)

w ramach sumy ubezpieczenia
uruchomienie pojazdu

holowanie pojazdu
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Rodzaje świadczeń i limity odpowiedzialności

Świadczenie Limit odpowiedzialności

Pomoc techniczna
(wariant Standard i TOP)

pomoc w zorganizowaniu innego środka 
transportu

usługa organizacyjna

wykonanie dokumentacji zdjęciowej szkody w ramach sumy ubezpieczenia

pomoc w zgłoszeniu szkody usługa organizacyjna

dozór ładunku
w ramach sumy ubezpieczenia maksymalnie  

w trybie ciągłym 1 doba

pomoc w przeładunku towaru usługa organizacyjna

przechowywanie pojazdu
maksymalnie 3 doby, do równowartości  

150 EUR za cały okres parkowania

dowóz kierowcy zastępczego w ramach sumy ubezpieczenia

zakwaterowanie w hotelu
w ramach sumy ubezpieczenia,  

maksymalnie 3 doby

transport załogi pod adres Korzystającego  
lub do miejsca docelowego podróży

w ramach sumy ubezpieczenia
odbiór pojazdu po naprawie

złomowanie pojazdu

Pomoc medyczna poza granicami RP  
(tylko wariant TOP)

informacja medyczna usługa informacyjna

koszty leczenia

w ramach sumy ubezpieczenia
transport i repatriacja

wizyta osoby bliskiej

transport zwłok

Pomoc informacyjno-administracyjna 
(wariant Standard i TOP)

nawigator podróży usługa informacyjna

przesyłanie aktów prawnych i wzorców umów 
cywilno-prawnych

usługa organizacyjna
pomoc administracyjna – dowóz brakujących 

dokumentów

pomoc informacyjna (przejścia graniczne, 
szpitale, apteki, itp.)

tłumaczenia telefoniczne
usługa informacyjna

tłumaczenia formularzy

zorganizowanie udziału prawnika
usługa organizacyjna

zorganizowanie tłumacza

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności

 § Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolniony z obowiązku zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w związku 
z zajściem zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, jeżeli Ubezpieczony nie powiadomił o zdarzeniu i nie uzyskał zgody Centrum Pomocy, nawet 
jeżeli są one objęte zakresem ubezpieczenia, a ich wysokość mieści się w granicach limitów odpowiedzialności. Powyższy zapis stosuje się z wyłącze-
niem usług pomocy informacyjno-administracyjnej.

 §  Ubezpieczeniem nie są objęte pojazdy specjalne czyli pojazdy samochodowe lub przyczepy, które wykonują specjalne funkcje powodujące koniecz-
ność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia, a także następujące pojazdy: koparka, koparko-ładowarka, spycharka, pojazd 
wolnobieżny, pojazd drogowo-szynowy, dźwig rejestrowany, trolejbus, traktorek bagażowy, pojazd ze zmiennym podłożem, przyczepa kempingowa, 
przyczepa rolnicza, rębak, pojazd-agregat, schody lotniskowe, betoniarka samoładująca, pompa betonowa i autobus szkolny.

 §  Ubezpieczeniem nie są również objęte pojazdy wynajmowane lub udostępniane odpłatnie krótkoterminowo na okres krótszy niż 6 miesięcy.

 § Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia:

 –  powstałe podczas użycia ubezpieczonego pojazdu jako rekwizytu, do jazd próbnych, nauki jazdy lub doskonalenia techniki jazdy,

–  powstałe w pojazdach przeznaczonych lub używanych do przewozu: produktów lub surowców toksycznych, niebezpiecznych lub radioaktywnych –  
do czasu zakończenia akcji usuwania zagrożenia wynikającego z właściwości przewożonego ładunku, przy czym odpowiedzialność Centrum Pomocy 
jest całkowicie wyłączona jeżeli obecność takich ładunków doprowadziła do szkody lub ją powiększyła,
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–  powstałe w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, tj. podczas udziału pojazdu w rajdach, konkursach, wyścigach, 
testach lub przygotowań do nich,

–  wynikające z niezrealizowanej na czas (zgodnie z warunkami eksploatacji pojazdu określonymi przez producenta) konserwacji lub przeglądu 
przeprowadzanego w stacji obsługi i związanego z tym zdarzeniem unieruchomienia pojazdu,

–  powstałe wskutek przekroczenia dopuszczalnego nacisku na osie i obciążenia pojazdu przyczepą o masie większej niż dopuszczalna przez producenta 
pojazdu,

–  będące wynikiem awarii, wynikających z nieprzeprowadzonej naprawy pojazdu po wcześniejszej interwencji Centrum Pomocy,
–  w przypadku nie zastosowania się do zaleceń Centrum Pomocy, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody,
–  spowodowane przez osoby, które prowadziły pojazd w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu (w rozumieniu przepisów Ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – dla szkód zaistniałych na terenie Polski oraz w rozumieniu przepisów prawa państwa, 
na terytorium którego zaszło zdarzenie – dla szkód zaistniałych poza terytorium Polski) lub środków odurzających, substancji psychotropowych oraz 
środków zastępczych (w rozumieniu przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – dla szkód zaistniałych na terenie Polski oraz w rozumieniu 
przepisów prawa państwa, na terytorium którego zaszło zdarzenie – dla szkód zaistniałych poza terytorium Polski), a stan ten miał wpływ na powstanie 
lub rozmiar szkody,

–  powstałe podczas kierowania pojazdem przez osoby, które nie posiadały wymaganych prawem danego kraju uprawnień do kierowania pojazdem  
o ile brak uprawnień do kierowania pojazdem miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody,

–  powstałe podczas kierowania pojazdem, który nie posiadał ważnego badania technicznego, potwierdzonego odpowiednim wpisem do dowodu 
rejestracyjnego, lub potwierdzonego innym dokumentem, albo dodatkowego badania technicznego określonego w ustawie Prawo o ruchu drogowym, 
o ile stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.

 §  Świadczenia nie przysługują, jeżeli unieruchomienie pojazdu bądź kradzież pojazdu były następstwem:
 –   napaści lub wrogich działań obcych sił zbrojnych, niezależnie, czy wypowiedziano wojnę, czy nie, wojny domowej, zamieszek, strajków, sabotażu, 

rebelii, rewolucji, stanu wojennego lub aktu terroryzmu, a także podczas czynnego udziału w blokadach dróg, akcjach protestacyjnych,
 –   obowiązku udostępnienia pojazdu na rzecz wojska,
 – działania energii jądrowej w skali masowej, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody,
 – umyślnego działania Ubezpieczonego,
 – pandemii.
 §  Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone w ładunku pojazdów objętych ochroną ubezpieczeniową lub ładunku przyczep i naczep.
 §  Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w mieniu, na osobie, za szkody w postaci utraconych korzyści, opóźnienia w transporcie ładunków oraz za 
inne szkody związane z działalnością zawodową lub gospodarczą powstałe wskutek czynności związanych z wykonywaniem świadczeń w ramach 
niniejszego ubezpieczenia.

 §  Ubezpieczyciel nie odpowiada za następstwa oczekiwania na części zamienne lub inne roszczenia Ubezpieczonego z tym związane.
 §  Ubezpieczyciel nie odpowiada za kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie ładunku, bagażu, rzeczy osobistych i przedmiotów pozostawionych w pojeź-
dzie na czas holowania.

 §  Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje świadczeń wchodzących w zakres ubezpieczenia autocasco.
 §  Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nieszczęśliwy wypadek powstał wskutek:

 – usiłowania lub popełnienia przez poszkodowanego Ubezpieczonego przestępstwa,
 – usiłowania samobójstwa przez Ubezpieczonego,
 – umyślnego działania Ubezpieczonego,
 – choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub zaburzenia psychicznego Ubezpieczonego, a także ataku konwulsji lub epilepsji,
 – prowadzenia przez poszkodowanego Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych prawego danego kraju uprawnień,
 – działań wojennych, stanu wyjątkowego i akcji terrorystycznych,
 – zamieszek i rozruchów.
 §  Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje kosztów poniesionych na:

 – leczenie chorób przewlekłych,
 – specjalne odżywianie, nawet jeśli było ono zalecane przez lekarza,
 – pobyt w sanatoriach i uzdrowiskach,
 – leczenie przekraczające zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót do Polski,
 – leczenie w Polsce,
 – usuwanie ciąży, bez względu na okoliczności towarzyszące przeprowadzaniu zabiegu,
 – opiekę w czasie ciąży, odbyty poród oraz wszelkie związane z nim koszty leczenia i opieki nad matką i dzieckiem,
 – zakup środków antykoncepcyjnych,
 – operacje plastyczne i zabiegi kosmetyczne,
 – leczenie chorób psychicznych uprzednio leczonych stacjonarnie,
 – leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków lub chorób zaistniałych w Polsce,
 – szczepienia ochronne,
 – badania mające charakter profilaktyczny,
 – leczenie stomatologiczne i protetykę stomatologiczną.

Dodatkowe korzyści

 §  W przypadku ubezpieczenia wieloletniego, Klient płaci za ubezpieczenie w ratach leasingowych.
 §  Oszczędność czasu – wszystkie formalności związane z zawarciem ubezpieczenia załatwia pracownik mLeasing.
 §  Odbierany w mLeasing pojazd jest zarejestrowany i ubezpieczony w ciągu jednego dnia.
 §  Wznawianie ubezpieczenia odbywa się w mLeasing, bez angażowania w tą czynność Klienta. Potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia wraz z dokumen-
tem księgowym przesyłane są przed wygaśnięciem obowiązującego ubezpieczenia na adres wskazany przez Klienta w umowie leasingu.

 §  Możliwość całodobowego zgłoszenia szkody do Centrum Pomocy: +48 22 459 10 00.


