
Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia znajdują się w innych dokumentach,
w szczególności w: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Assistance Mini” zatwierdzonych uchwałą Zarządu nr 3/22/12/2020 z 22 grudnia 2020 r. oraz  
w wyciągu z Umowy generalnej nr UG1-BREU-2015/03 zawartej pomiędzy mLeasing Sp. z o.o. a UNIQA Towarzystwem Ubezpieczeń S.A.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe, Dział II, Grupa 18 według Załącznika do Ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: 
Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania.

Ubezpieczenie Assistance Mini
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo:  
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Polska

Produkt:  
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance Mini
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Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia są organizacja lub organizacja i pokry-
cie kosztów określonych świadczeń assistance na wypadek:

 ✔ Unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku drogowego do 
wysokości następujących limitów dla poszczególnych świad-
czeń: usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia (pojazd cię-
żarowy o ładowności pow. 2 ton, ciągnik siodłowy i balasto-
wy do 1300 PLN; pozostałe pojazdy – do 400 PLN); holowanie 
pojazdu z wyłączeniem ciągników siodłowych i balastowych 
(pojazd ciężarowy o ładowności pow. 2 ton – do 1300 PLN;  
pozostałe pojazdy – do 400 PLN); pakiet informacyjny – bez 
limitu.

 ✔ Uszkodzenia/zniszczenia szyby przedniej, tylnej lub bocznej  
do wysokości następujących limitów dla poszczególnych świad-
czeń: holowanie pojazdu z wyłączeniem ciągników siodłowych 
i balastowych (pojazd ciężarowy o ładowności pow. 2 ton  
– do 1300 PLN; pozostałe pojazdy – do 400 PLN); pakiet infor-
macyjny – bez limitu.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 ✘ Organizacji i pokrycia kosztów świadczeń assistance na wy-

padek unieruchomienia pojazdu w następstwie awarii lub 
kradzieży.

 ✘ Organizacji i pokrycia kosztów świadczeń assistance na wy-
padek unieruchomienia pojazdu lub uszkodzenia/zniszczenia 
szyb w pojeździe poza terytorium Polski.

 ✘ Organizacji i pokrycia kosztów świadczeń: samochodu  
zastępczego, transportu kierowcy i pasażerów, zakwaterowania  
w hotelu kierowcy i pasażerów, parkowania pojazdu, trans-
portu medycznego, złomowania pojazdu po szkodzie całko-
witej, usług typu consierge.

 ✘ Pokrycia kosztów zakupu części i elementów użytych do 
usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia.

 ✘ Uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży bagażu, rzeczy oso-
bistych i przedmiotów pozostawionych w pojeździe na czas 
holowania.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:
 ! Spowodowane umyślnie przez Ubezpieczonego albo osobę; 

z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domo-
wym.

 ! Jeśli wskutek umyślnego działania Ubezpieczonego lub innej 
osoby, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie 
domowym, pojazd został użyty przez osobę nieposiadającą 
uprawnień do kierowania pojazdem, o ile brak uprawnień 
miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.

 ! Spowodowane przez Ubezpieczonego, jeżeli w chwili  
wypadku sprawca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości 
lub w stanie po użyciu alkoholu lub środków odurzających, 
substancji psychotropowych oraz środków zastępczych,  
a stan ten miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.

 ! W przypadku oddalenia się Ubezpieczonego z miejsca zda-
rzenia, w sytuacji gdy to działanie miało na celu ukrycie oko-
liczności wyłączających odpowiedzialność UNIQA, a mają-
cych wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.

 ! Powstałe podczas kierowania pojazdem, który nie posiadał 
ważnego badania technicznego, potwierdzonego odpo-
wiednim wpisem do dowodu rejestracyjnego, lub potwier-
dzonego innym dokumentem świadczącym o dopuszczeniu 
pojazdu do ruchu i stanowiącym potwierdzenie badania 
technicznego, albo dodatkowego badania technicznego 
określonego w ustawie Prawo o ruchu drogowym, o ile stan 
techniczny miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.

 ! Wynikające z powtarzających się awarii pojazdu, będących 
następstwem nieusunięcia ich przyczyny po udzieleniu 
świadczenia przez UNIQA.

 ! Powstałe w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie  
z jego przeznaczeniem, a także zaistniałe wskutek niewłaści-
wego załadowania i przewożenia ładunku (bagażu) w rozu-
mieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym.



Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Ubezpieczający/Ubezpieczony obowiązany jest:

 — Podać do wiadomości UNIQA wszystkie znane sobie okoliczności, o które UNIQA zapytywała we wniosku o ubezpieczenia albo przed  
zawarciem Umowy w innych pismach.

 — Terminowo opłacać składkę.
 — Zawiadomić UNIQA o zmianach okoliczności, o które UNIQA zapytywała we wniosku o ubezpieczenia albo przed zawarciem umowy  

w innych pismach, niezwłocznie po uzyskaniu o nich wiadomości.
 — Najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności dotychczasowego właściciela pojazdu na nabywcę poinformować o tym 

fakcie UNIQA, z wyjątkiem przypadków, gdy zbycie pojazdu następuje na rzecz kredytobiorcy, leasingobiorcy w przypadku pojazdu od-
danego w leasing lub najemcy w przypadku pojazdu oddanego w najem długoterminowy – odpowiednio w ramach umowy kredytowej 
lub leasingowej.

 — W przypadku powstania szkody zapewnić bezpieczeństwo w miejscu wypadku oraz użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przed-
miotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.

 — Po zaistnieniu szkody lub uzyskaniu o niej wiadomości, przed podjęciem jakichkolwiek działań, zawiadomić telefonicznie Centrum Pomocy.
 — Podjąć aktywną współpracę z Centrum Pomocy w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody i ustalenia jej rozmiaru oraz 

udzielić wyjaśnień dotyczących szkody, niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności UNIQA i zakresu świadczeń.
 — Udzielić Pilotowi przybyłemu na miejsce zdarzenia stosownych zgód w zakresie niezbędnym do wykonania danych świadczeń i okazać mu 

dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument pochodzenia pojazdu.
 — Nie powierzać wykonania usług, do których wypełnienia zobowiązana jest UNIQA, innym podmiotom, chyba że Centrum Pomocy nie 

przystąpi do spełniania świadczenia w okresie dwóch godzin od zawiadomienia o szkodzie lub wyrazi zgodę na wykonanie usług przez 
inny podmiot.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Na terytorium Polski.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres od 12 do 60 miesięcy jako wielokrotność 12 miesięcy.
Okres trwania umowy ubezpieczenia rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia.
Odpowiedzialność UNIQA rozpoczyna się w dniu określonym w certyfikacie.
Odpowiedzialność UNIQA kończy się w dniu określonym w certyfikacie lub w dniu, w którym umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu,  
w zależności od tego, które z tych zdarzeń miało miejsce wcześniej.
Okres trwania umowy ubezpieczenia kończy się z chwilą jej rozwiązania.

Jak rozwiązać umowę?
Odstępując od umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka za umowy ubezpieczenia jest opłacana jednorazowo przelewem na wskazane konto bankowe. Jeżeli termin płatności przypada na 
dzień ustawowo wolny od pracy, termin płatności składki jest wymagany w następnym dniu roboczym.


