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Ubezpieczenie PZU Auto Korporacyjne AC
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce

Produkt: Ubezpieczenie autocasco dla klienta korporacyjnego

Pełne informacje podane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w dokumencie ubezpieczenia  
oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia PZU Auto Korporacyjne AC ustalone uchwałą Zarządu  
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/270/2013 z dnia 9 października 2013 r. ze zmianami ustalonymi 
uchwałą nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. oraz ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018  
z dnia 6 lipca 2018 r. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie PZU Auto Korporacyjne AC należy do działu II, grupa 3 załącznika do „Ustawy o działalności ubezpieczeniowej  
i reasekuracyjnej”.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

  pojazdy wraz z wyposażeniem określonym w umowie 
ubezpieczenia zarejestrowane w Polsce; niezarejestrowane 
lecz podlegające rejestracji w Polsce, w przypadku gdy 
Ubezpieczający ma stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę 
w Polsce; pojazdy napędzane umieszczonym w nich 
silnikiem, zasilanym z własnego źródła energii; trolejbusy; 
tramwaje;

  odpowiadamy za szkody polegające na uszkodzeniu, 
zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia 
wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie 
ubezpieczenia, które zaszły na terytorium Polski i innych 
państw Europy oraz Algierii, Maroka, Izraela i Tunezji, 
z zastrzeżeniem, że jeśli nie umówiono się inaczej, zakresem 
ubezpieczenia nie są objęte szkody kradzieżowe powstałe na 
terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii;

  sumę ubezpieczenia pojazdów stanowi w przypadku 
pojazdów fabrycznie nowych w okresie sześciu miesięcy 
od określonej w fakturze daty sprzedaży pojazdu – 
wartość pojazdu z faktury zakupu; w przypadku pojazdów 
używanych ponad sześć miesięcy od daty sprzedaży pojazdu 
jako fabrycznie nowego, określonej w fakturze zakupu – 
aktualna w chwili zgłoszenia do ubezpieczenia wartość 
rynkowa chyba, że umówiono się inaczej;

  podstawą do określenia wartości rynkowej pojazdu są 
katalogi Info Ekspert lub Eurotax;

  sumę ubezpieczenia można ustalić w kwocie: netto (bez 
podatku VAT), brutto (z podatkiem VAT) lub netto+50% VAT.

Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.:
  szkód, których wartość nie przekracza 500 zł lub innej 
wysokości franszyzy integralnej, określonej w umowie; 
chyba że szkoda powstała we wnętrzu pojazdu przez 
osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia 
pomocy medycznej;

  szkód powstałych podczas kierowania pojazdem 
w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu 
lub pod wpływem środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu 
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało 
to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego lub nie 
posiadającego uprawnień do kierowania pojazdem.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Nie odpowiadamy także m.in. za szkody:
  eksploatacyjne;
  kradzieżowe w przypadku gdy kierowca wysiadł 

z pojazdu, pozostawiając wewnątrz kluczyk lub sterownik 
służący do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu 
(lub oba te urządzenia) bez ich zabezpieczenia przed 
możliwością uruchomienia pojazdu przy ich pomocy przez 
osobę niepowołaną;

  kradzieżowe w przypadku gdy po opuszczeniu pojazdu 
i pozostawieniu go bez nadzoru kierowcy lub pasażerów, 
pozostawiono w pojeździe lub nie dokonano zabezpieczenia 
poza pojazdem: dokumentów pojazdu, kluczyka lub 
sterownika służącego do otwarcia pojazdu lub uruchomienia 
pojazdu lub kluczyka lub sterownika służącego do 
uruchomienia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (lub 
łącznie wszystkich tych dokumentów i urządzeń);

  powstałe w wyposażeniu pojazdu, które nie jest wymienione 
w polisie lub w wyposażeniu zamontowanym w pojeździe 
po zawarciu umowy ubezpieczenia, o którym nie 
powiadomiono PZU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

  Ubezpieczenie obowiązuje w Polsce i innych państwach Europy oraz Algierii, Maroka, Izraela i Tunezji.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Ubezpieczony ma obowiązek:
−  podać wszystkie dane, o które zapytujemy przy zawarciu umowy;
−  powinien najszybciej, jak to możliwe, poinformować nas o zmianach powstałych w trakcie ubezpieczenia;
−  najszybciej, jak to możliwe, powiadomić nas o szkodzie lecz nie później niż 7 dni od momentu, kiedy uzyska wiedzę o zdarzeniu;
−  podjęcia współpracy z nami w zbadaniu szkody.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę płaci ubezpieczający. Może to zrobić jednorazowo lub w ratach. 
Terminy płatności są podane w dokumencie ubezpieczenia.
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Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność PZU rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej 
jednak niż dnia następnego po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty.

Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in:
−  z upływem okresu ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia;
−  z dniem wypłaty odszkodowania za szkodę polegającą na całkowitym zniszczeniu lub utracie pojazdu;
−  z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia wskutek wypłaty odszkodowania lub odszkodowań, jeżeli 

w umowie ubezpieczenia umówiono się, że suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o każde wypłacone odszkodowanie;
−  z dniem doręczenia Ubezpieczającemu oświadczenia PZU o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku, gdy ponosimy odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, a składka 
ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie;

−  z upływem 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki ubezpieczeniowej 
wysłanego po upływie terminu jej płatności z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania spowoduje 
ustanie odpowiedzialności;

–  z dniem doręczenia oświadczenia drugiej stronie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego;

−  z chwilą przeniesienia własności pojazdu, chyba że wraz z przeniesieniem własności pojazdu na nabywcę przeszły lub zostały przeniesione 
prawa z umowy ubezpieczenia;

−  z dniem wyrejestrowania pojazdu, w przypadku doręczenia do nas oświadczenia Ubezpieczającego o woli rozwiązania umowy ubezpieczenia  
ze względu na wyrejestrowanie pojazdu;

−  z dniem zarejestrowania pojazdu za granicą RP;
−  z dniem przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania  

pojazdów.

Jak rozwiązać umowę?

Ubezpieczający może rozwiązać umowę m.in. poprzez odstąpienie od niej, w przypadku umowy zawartej na ponad 6 miesięcy:
 – w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli jest konsumentem;
 – w ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jest przedsiębiorcą.


