
Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia znajdują się w innych dokumentach,
w szczególności w: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Pojazdów Autocasco dla klienta korporacyjnego”, 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: Ubez-
pieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w: 1) pojazdach samochodowych, 2) pojazdach lądowych 
bez własnego napędu.

Ubezpieczenie Autocasco
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo:  
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Polska

Produkt: Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Pojazdów
Autocasco dla klienta korporacyjnego”
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Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 ✔ Zniszczenie, uszkodzenie lub utrata pojazdu bądź wyposażenia 

pojazdu przyjętego do ubezpieczenia wskutek następujących 
zdarzeń: nagłego działania siły mechanicznej w chwili zderzenia 
lub zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzę-
tami, przedmiotami lub przeszkodami znajdującymi się poza 
pojazdem; uszkodzenia przez osoby trzecie (również podczas 
nieudanej próby kradzieży pojazdu); pożaru; wybuchu (również 
fali uderzeniowej); nagłego działania czynnika termicznego lub 
chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu; sił przyrody 
działających nagle (tj.: powódź, lawina, osunięcie i zapadanie 
się ziemi, gradobicie, huragan, uderzenie pioruna); zalania lub 
zatopienia pojazdu; uszkodzenia pojazdu bądź jego wypo-
sażenia podczas akcji ratowania życia lub zdrowia ludzkiego  
(w zakresie ubezpieczenia AC).

 ✔ Utrata pojazdu, jego części lub przyjętego do ubezpieczenia 
wyposażenia pojazdu, powstała wskutek kradzieży (w zakresie 
ubezpieczenia KR).

Suma ubezpieczenia:

dla pojazdu – ustalana jest w wysokości odpowiadającej wartości 
pojazdu wraz z wyposażeniem pojazdu standardowym i dodatko-
wym, wyszczególnionym na wniosku o ubezpieczenie; 

dla wyposażenia ponadstandardowego – określana jest przez Ubez-
pieczającego we wniosku o ubezpieczenie.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 ✘ Zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu wskutek jego awarii,  

niewłaściwego załadowania lub wyładowania, transportowa-
nia ładunku lub bagażu, jak również wykorzystywania pojaz-
du niezgodnie z jego przeznaczeniem.

 ✘ Zniszczenia lub uszkodzenia ogumienia, o ile nie powstało 
ono na skutek działania osób trzecich lub jednocześnie  
z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu  
objętych ochroną ubezpieczeniową.

 ✘ Zniszczenia, uszkodzenia lub utraty wyposażenia pojazdu  
niewyszczególnionego we wniosku o ubezpieczenie.

 ✘ Zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu lub wyposażenia pojaz-
du wskutek napraw lub konserwacji pojazdu.

 ✘ Utraty pojazdu, jego części lub przyjętego do ubezpieczenia 
wyposażenia pojazdu wskutek kradzieży w sytuacji braku  
rozszerzenia ochrony o ryzyko kradzieży (brak zakresu ubez-
pieczenia KR).

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:
 ! Spowodowane umyślnie przez Ubezpieczonego bądź Użyt-

kownika pojazdu lub osoby, z którymi Ubezpieczony pozo-
staje we wspólnym gospodarstwie domowym.

 ! Spowodowane przez Ubezpieczonego bądź Użytkownika 
pojazdu wskutek rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata od-
szkodowania odpowiada w danych okolicznościach wzglę-
dom słuszności;

 ! Spowodowane przez Ubezpieczonego lub Użytkownika po-
jazdu, 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 lub Użytkowni-
ka pojazdu z miejsca zdarzenia, w sytuacji gdy to działanie 
miało na celu ukrycie okoliczności wyłączających odpowie-
dzialność UNIQA, a mających wpływ na powstanie lub roz-
miar szkody.

 ! Powstałe podczas kierowania pojazdem, który nie posiadał 
ważnego badania technicznego, potwierdzonego odpowied-
nim wpisem do dowodu rejestracyjnego, lub potwierdzonego 
innym dokumentem świadczącym o dopuszczeniu pojazdu 
do ruchu i stanowiącym potwierdzenie posiadania ważne-
go badania technicznego, albo dodatkowego badania tech-
nicznego określonego w ustawie Prawo o ruchu drogowym,  
o ile stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie lub roz-
miar szkody.



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.
 — Poinformować niezwłocznie UNIQA o utracie kluczy/kart lub pilotów służących do otwarcia lub uruchomienia pojazdu, pilotów do alarmu, 

dokumentów pojazdu (dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana).
 — Najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia przeniesienia własności pojazdu poinformować o tym fakcie UNIQA, za wyjątkiem przypadków,  

gdy przeniesienie prawa własności do pojazdu następuje na rzecz kredytobiorcy lub użytkownika pojazdu oddanego w leasing lub najem 
długoterminowy – odpowiednio w ramach umowy kredytowej lub leasingowej lub umowy pożyczki.

 — W przypadku powstania szkody zapewnić bezpieczeństwo w miejscu wypadku.
 — Użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.
 — Nie dokonywać w uszkodzonym pojeździe żadnych zmian oraz nie rozpoczynać naprawy, o ile nie jest to uzasadnione kontynuacją  

bezpiecznej jazdy, bez wcześniejszej akceptacji UNIQA lub wcześniejszego przeprowadzenia oględzin pojazdu przez uprawnionego  
przedstawiciela UNIQA, chyba że UNIQA nie zajęła stanowiska w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie.

 — Powiadomić UNIQA o powstałym zdarzeniu za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub serwisu internetowego, o ile UNIQA 
udostępni taką funkcjonalność, w następujących terminach:

 — w przypadku powstania zdarzenia z zakresu ubezpieczenia AC na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – nie później niż w ciągu 7 dni 
roboczych od daty wystąpienia zdarzenia (lub daty uzyskania informacji o wystąpieniu zdarzenia);

 — w przypadku powstania zdarzenia z zakresu ubezpieczenia AC poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej:
 — nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty przekroczenia granicy w drodze powrotnej do Polski, jeśli nie było potrzeby  

skorzystania z pomocy zagranicznego przedstawiciela UNIQA,
 — nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty wystąpienia zdarzenia lub uzyskania informacji o wystąpieniu zdarzenia,  

w przypadku gdy zaistniałaby potrzeba skorzystania z pomocy zagranicznego przedstawiciela UNIQA,
 — w przypadku powstania zdarzenia z zakresu ubezpieczenia KR zarówno na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak również poza jej grani-

cami – nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty powzięcia informacji o wystąpieniu kradzieży.
 — W przypadku kolizji z innym pojazdem zanotować dane dotyczące pojazdu, kierowcy, cechy identyfikacyjne pojazdu (numer rejestracyjny 

i państwo rejestracji pojazdu), numer polisy (ewentualnie innego dokumentu ubezpieczenia) oraz nazwę i adres zakładu ubezpieczeń,  
w którym sprawca szkody posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, a w przypadku pojaz-
dów posiadających zagraniczne tablice rejestracyjne i nieposiadających ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych ważnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – certyfikat Zielonej Karty lub ubezpieczenie graniczne.

 — W przypadku szkody spowodowanej przez pieszego spisać jego dane osobowe oraz adresowe.
 — W przypadku szkody spowodowanej przez zwierzęta spisać dane osobowe oraz adresowe ich właściciela, numer polisy oraz nazwę i adres 

ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia rolników lub innego ubezpieczenia dobrowolnego 
w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez zwierzęta, chyba że uzyskanie powyższych informacji nie jest możliwe.

 — Niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 12 godzin od uzyskania wiadomości o szkodzie, powiadomić policję o:
 — kradzieży ubezpieczonego pojazdu lub jego części bądź ubezpieczonego wyposażenia, a także kradzieży kluczy/kart lub pilotów  

służących do otwarcia lub uruchomienia pojazdu bądź dokumentów pochodzenia pojazdu,
 — każdej szkodzie nasuwającej przypuszczenie, że powstała w wyniku popełnienia przestępstwa bądź w związku z nim,
 — wypadku z ofiarami w ludziach.

 — W przypadku kradzieży pojazdu dostarczyć do UNIQA:
 — wszystkie posiadane oryginalne dokumenty pochodzenia pojazdu lub wtórniki wystawione przez uprawniony organ administracji 

państwowej lub samorządowej oraz wszystkie posiadane komplety kluczy/kart/pilotów służące do otwarcia lub uruchomienia pojaz-
du w liczbie nie mniejszej niż podana we wniosku o ubezpieczenie (chyba że wcześniej zgłoszono Ubezpieczycielowi kradzież albo 
zagubienie kluczyków/kart/pilotów) wraz ze wszystkimi posiadanymi kompletami sprawnych urządzeń uruchamiających urządzenia 
zabezpieczające przed kradzieżą, chyba że pojazd został utracony na skutek rozboju – w terminie 14 dni od daty powiadomienia UNIQA 
o kradzieży,

 — postanowienie o umorzeniu dochodzenia przez prokuraturę – w terminie 14 dni od daty otrzymania tego dokumentu.
 — Ułatwić UNIQA ustalenie okoliczności i rozmiaru szkody, a także udzielić wszelkiej pomocy w przeprowadzeniu postępowania regresowego 

przeciwko sprawcy szkody.
 — Dostarczyć do UNIQA wskazane przez UNIQA dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ W zakresie podstawowym: 

w zakresie ubezpieczenia AC i KR – terytorium: Rzeczpospolitej Polskiej, Albanii, Andory, Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, 
Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, 
Łotwy, Macedonii, Malty, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, San Marino, Serbii, Czarnogóry, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, 
Szwecji, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch; 
w zakresie ubezpieczenia AC (bez KR) – terytorium: Białorusi, Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Turcji.

 ✔ W zakresie rozszerzonym: 
w zakresie ubezpieczenia AC i KR – terytorium: Rzeczpospolitej Polskiej, Albanii, Andory, Austrii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, 
Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Lichtensteinu, Litwy, 
Luksemburga, Łotwy, Macedonii, Malty, Mołdawii, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rosji (w części europejskiej), Rumunii, San 
Marino, Serbii, Czarnogóry, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji (w części europejskiej), Ukrainy, Watykanu, Węgier, Wielkiej 
Brytanii i Włoch.



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 daty 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.


