
Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia znajdują się w innych dokumentach,
w szczególności w: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów”, 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 osobowe, Dział II, Grupa 1 według Załącznika do Ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Ubez-
pieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej: 1) świadczenia jednorazowe, 2) świadczenia powtarzające się, 3) połączone 
świadczenia, o których mowa w pkt. 1) i 2), 4) przewóz osób.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Kierowcy i Pasażerów
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo:  
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Polska

Produkt: Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów”

18
09

_P
ID

_0
42

1U

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 ✔ Śmierć lub Trwałe inwalidztwo kierowcy lub pasażerów po-

jazdu powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku zwią-
zanego z ruchem pojazdu, wysiadaniem lub wsiadaniem 
do pojazdu, zatrzymaniem, postojem lub naprawą po-
jazdu na trasie jazdy, załadunkiem, rozładunkiem lub wy-
ładunkiem pojazdu, pożarem lub wybuchem pojazdu. 
Suma ubezpieczenia wynosi 10 000 PLN.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 ✘ Śmierci lub Trwałego inwalidztwa spowodowanych usiłowa-

niem samobójstwa lub samookaleczenia.
 ✘ Śmierci lub Trwałego inwalidztwa powstałych wskutek choro-

by psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń psy-
chicznych Ubezpieczonego, a także ataku konwulsji, epilepsji.

 ✘ Śmierci lub Trwałego inwalidztwa w przypadku przewożenia 
w pojeździe osób w liczbie większej niż określona w dowodzie 
rejestracyjnym pojazdu.

 ✘ Poniesienia kosztów dotyczących:
 ✘ wizyt lekarskich,
 ✘ wizyt pielęgniarki,
 ✘ zakupu lekarstw,
 ✘ zakupu środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilita-

cyjnego,
 ✘ rehabilitacji,
 ✘ pobytu w szpitalu,
 ✘ transportu medycznego.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:
 ! Spowodowane przez Ubezpieczonego, jeżeli w chwili  

wypadku prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości lub w sta-
nie po użyciu alkoholu lub środków odurzających, substancji 
psychotropowych oraz środków zastępczych, a stan ten miał 
wpływ na powstanie wypadku.

 ! Spowodowane przez Ubezpieczonego, jeżeli w chwili  
wypadku nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu, 
o ile ich brak miał wpływ na powstanie wypadku.

 ! Powstałe podczas udziału Ubezpieczonego w wyścigach  
samochodowych lub konkursach (również w czasie trenin-
gów do nich) oraz podczas prób szybkościowych, a także 
powstałe podczas wyścigów samochodowych (zorgani-
zowanych lub niezorganizowanych), driftu, jazd off-road,  
rajdów, jazd treningowych.

 ! Spowodowane umyślnie przez Ubezpieczonego lub osobę,  
z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domo-
wym.

 ! Spowodowane wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczo-
nego, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych 
okolicznościach względom słuszności.

 ! 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 pojazdu miał wpływ na powsta-
nie wypadku.



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.
 — Najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zbycia pojazdu poinformować o tym fakcie UNIQA.
 — W ciągu 7 dni powiadomić UNIQA o nieszczęśliwym wypadku.
 — Powiadomić Policję i pogotowie o nieszczęśliwym wypadku drogowym oraz jego ofiarach.
 — Poddać się leczeniu i stosować się do zaleceń mających na celu złagodzenie skutków nieszczęśliwego wypadku.
 — Umożliwić UNIQA dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania nieszczęśliwego wypadku, zasadności i wysoko-

ści roszczenia oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień.
 — Dostarczyć do UNIQA wskazane przez UNIQA dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę świadczenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe na 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 dnia jej zawarcia.
Wypowiadając umowę ubezpieczenia z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

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.


