
Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia znajdują się w innych dokumentach, 
w szczególności w: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Auto Szyby”, 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 3 według Załącznika do Ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:  
Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w: 1) pojazdach samochodowych, 2) pojazdach  
lądowych bez własnego napędu.

Ubezpieczenie Auto Szyby
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo:  
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Polska

Produkt:  
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Szyby
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Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia jest:

organizacja i pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyb czoło-
wej, bocznych i tylnej w pojeździe, w tym koszt wymiany elemen-
tów montażowych, które są z szybą związane, tj. listew, uszczelek, 
uchwytów – pod warunkiem, że ich wymiana wynika z technologii 
naprawy lub wymiany szyby bądź elementy te zostały uszkodzone 
wraz z szybą, na wypadek:

 ✔ Ich uszkodzenia lub zniszczenia w następstwie wypadku – suma 
ubezpieczenia 5 000 PLN brutto na jedno zdarzenie.

Pokrycie kosztów parkowania pojazdu na wypadek: 

 ✔ Uszkodzeń szyb czołowej, bocznych lub tylnej, których  
zakres czyni koniecznym zabezpieczenie pojazdu na parkingu  
strzeżonym – suma ubezpieczenia 400 PLN brutto na jedno 
zdarzenie.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 ✘ Uszkodzenia lub zniszczenia szyb w pojeździe, jeśli zaistniały 

poza terytorium Polski.
 ✘ Uszkodzenia lub zniszczenia nalepki kontrolnej lub winiet.
 ✘ Uszkodzenia lub zniszczenia elementów montażowych zwią-

zanych z szybą, jeśli ich uszkodzenie/zniszczenie nie powsta-
ło jednocześnie z uszkodzeniem/zniszczeniem szyby, a także 
gdy ich wymiana nie wynika z technologii naprawy lub wy-
miany szyby.

 ✘ Uszkodzenia lub zniszczenia elementów wyposażenia pojazdu, 
które nie stanowią integralnego elementu konstrukcyjnego 
szyby, a są związane na stałe z szybą: folii antywłamanio-
wych, folii przyciemniających, instalacji alarmowych.

 ✘ Uszkodzenia lub zniszczenia innych szyb w pojeździe niż 
szyba czołowa, tylna i boczna, okien dachowych (szyberda-
chów, dachów panoramicznych) oraz innych szklanych lub 
wykonanych z innych materiałów elementów samochodu 
(reflektorów, świateł, lusterek).

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, Użyt-
kownika Pojazdu lub osoby, z którą Ubezpieczony pozostaje 
we wspólnym gospodarstwie domowym, Pojazd został uży-
ty przez osobę nieposiadającą uprawnień do kierowania po-
jazdem, o ile brak tych uprawnień miał wpływ na powstanie 
lub rozmiar szkody.

 ! Spowodowane przez Ubezpieczonego, jeżeli w chwili zda-
rzenia sprawca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości lub 
w stanie po użyciu alkoholu lub środków odurzających, sub-
stancji psychotropowych oraz środków zastępczych, a stan 
ten miał 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 posiadania 
ważnego badania technicznego, albo dodatkowego badania 
technicznego określonego w ustawie Prawo o ruchu drogo-
wym, o ile stan techniczny miał wpływ na powstanie lub 
rozmiar szkody.

 ! Powstałe wskutek użytkowania pojazdu niezgodnie z prze-
znaczeniem, a także zaistniałe wskutek niewłaściwego za-
ładowania i przewożenia ładunku (bagażu) w rozumieniu 
ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 ! Powstałe w szybach uszkodzonych i nie naprawionych przed 
zawarciem umowy.

 ! Powstałe wskutek konserwacji lub napraw pojazdu niezwią-
zanych z naprawą bądź wymianą szyby.



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, ale nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu opłacenia 
składki.
UNIQA może wyrazić zgodę na rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej w dniu złożenia wniosku o ubezpieczenie, o ile w tym samym dniu 
została opłacona składka.
Odpowiedzialność UNIQA kończy się w dniu określonym w certyfikacie lub w dniu, w którym umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu.
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.

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

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

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

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

o tym fakcie UNIQA, z wyjątkiem przypadków, gdy zbycie pojazdu następuje na rzecz kredytobiorcy lub użytkownika pojazdu oddanego 
w leasing lub najem długoterminowy – odpowiednio w ramach umowy kredytowej lub leasingowej.

 — W przypadku powstania szkody zapewnić bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia 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 
pod numerem wskazanym w certyfikacie.

 — Współpracować z Centrum Pomocy w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody i ustalenia jej rozmiaru oraz udzielić wyja-
śnień dotyczących szkody, niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności UNIQA i zakresu świadczeń, w tym udostępnić pojazd do oględzin.

 — Nie podejmować naprawy lub wymiany szyby w pojeździe we własnym zakresie bez wcześniejszego uzyskania zgody Centrum Pomocy.
 — Dokonać przelewu praw należnego odszkodowania z tytułu pokrycia kosztów naprawy lub wymiany szyby na rzecz warsztatu wskazanego 

przez UNIQA, który dokonuje naprawy lub wymiany szyby.
 — Pokryć koszty naprawy lub wymiany szyby uzgodnione z warsztatem wskazanym przez UNIQA, wykraczające poza wysokość sumy ubez-

pieczenia.
 — W razie zdarzenia spowodowanego przez zwierzęta domowe lub hodowlane, o ile to możliwe, ustalić dane właściciela oraz zakładu ubez-

pieczeń, w którym właściciel był ubezpieczony w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania tych zwierząt.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Na terytorium Polski.


