ZAŁĄCZNIK nr 1 do wniosku FCA Leasing
‘Indywidualny’ Pakiet Ubezpieczenia
Komunikacyjnego OC AC NW ASS

do umowy leasingu nr :

Korzystający zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdu będącego przedmiotem leasingu w zakresie:
a) Obowiązkowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – zwanego dalej OC;
– zgodnie z art. 29 ustawy z dn. 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
b) Ubezpieczenia autocasco w ruchu i postoju oraz od kradzieży pojazdu – zwanego dalej AC.
FCA Leasing rekomenduje Korzystającemu pełny pakiet ubezpieczeń OC/AC/NW/Assistance zawierany w ramach Umowy Generalnej w PZU S.A.
lub TU Benefia S.A. lub Ergo Hestia S.A. lub TU Compensa S.A. W przypadku, gdy Korzystający będzie korzystał z innego ubezpieczenia
komunikacyjnego wymagana jest akceptacja Finansującego.
Finansujący może wyrazić zgodę na zawarcie ubezpieczenia poza Umową Generalną FCA Leasing Polska Sp. z o.o., jeśli spełnione zostaną poniższe
wymagania i warunki ubezpieczenia. Za wydanie zgody zostanie pobrana opłata w wysokości:
150 zł netto - za pierwszy rok ubezpieczenia;
199 zł netto - za każdy kolejny rok ubezpieczenia poza UG Finansującego
Wymagania dotyczące ubezpieczenia „Indywidualnego” (we własnym zakresie):
okresy roczne bez dnia przerwy począwszy od daty zarejestrowania pojazdu przez Finansującego na cały okres
umowy leasingu lub okres wieloletni począwszy od daty zarejestrowania pojazdu przez Finansującego na cały okres
umowy leasingu
2. Tryb płatności składki:
płatność jednorazowa z góry za roczne okresy ubezpieczenia lub za okres wieloletni
3. Wymagania dotyczące warunków ubezpieczenia auto casco:
3.1. zakres ubezpieczenia: uszkodzenia w ruchu i postoju, kradzież, rabunek i wandalizm,
3.2. zakres terytorialny: obszar geograficzny Europy,
3.3. brak stosowania udziału własnego w szkodzie oraz franszyzy redukcyjnej bez względu na rodzaj szkody,
3.4. brak potrąceń odszkodowań związanych z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości,
3.5. franszyza integralna w wysokości nie przekraczającej 500 PLN,,
3.6. całkowity brak stosowania konsumpcji sumy ubezpieczenia,
3.7. rozliczanie kosztów napraw na podstawie faktur za naprawy realizowane w autoryzowanych stacjach obsługi w oparciu o ceny robocizny
obowiązujące w tych stacjach oraz ceny oryginalnych i fabrycznie nowych części zamiennych,
3.8. ustalanie sum ubezpieczenia:
3.8.1. kontynuacja ubezpieczeń – wartość pojazdu wraz z wyposażeniem rynkowa ustalana na podstawie notowań rynkowych
publikowanych przez INFO EKSPERT Sp. z o.o. (wydawnictwo Polskiego Związku Motorowego).
1. Okres ubezpieczenia:

`
Poniższa oferta ubezpieczenia indywidualnego została przygotowana dla (wypełnia Agent / Pośrednik):
Nazwa Leasingobiorcy, Adres, Kod, Miasto

Korzystający (Leasingobiorca):
Pojazd (marka, model):
Numer rejestracyjny:

marka, model

rok

Rok produkcji:

cena netto

Suma ubezpieczenia AC

Wypełnia Agent / Pośrednik
Składka:

OC ………………… PLN

AC ………………………… PLN

NW …………………… PLN
(przy SU 10.000 zł)

ASS ……………………… PLN

Łączny koszt propozycji ubezpieczenia rocznego OC/AC/NW:

PLN

Niniejszym potwierdzamy, że ww. pojazd o wartości netto ………………………………… PLN zostanie ubezpieczony w zakładzie ubezpieczeń:
…………………………………………………………… w zakresie OC i AC na warunkach spełniających powyżej określone wymogi.
W ubezpieczeniu AC mają zastosowanie szczególne warunki ubezpieczenia, które zostały załączone do niniejszego wniosku (jeśli warunki
szczególne w ubezpieczeniu AC nie mają zastosowania zdanie to należy skreślić).
Oświadczenie korzystającego
Oświadczam, że w przypadku nie dopełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia i dostarczenia jej kopii do FCA Leasing Polska Sp. z o.o. na
czternaście dni przed datą rozpoczęcia okresu ubezpieczenia wznawianej polisy lub zawarcia kolejnych umów ubezpieczenia nie spełniających
opisanych wyżej wymogów upoważniam FCA Leasing Polska Sp. z o.o. do ubezpieczenia pojazdu we własnym zakresie i zobowiązuję się do
pokrycia kosztów tego ubezpieczenia.

PODPIS I PIECZĄTKA KORZYSTAJĄCEGO

PODPIS I PIECZĄTKA POŚREDNIKA / AGENTA/UBEZPIECZYCIELA

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

AKCEPTACJA FCA LEASING POLSKA
PODPIS I PIECZĄTKA FINANSUJĄCEGO

UWAGA !
FCA Leasing Polska Sp. z o.o. zastrzega brak możliwości wyrażenia zgody na zawarcie ubezpieczenia we własnym zakresie przez klienta
w przypadku stwierdzenia niezgodności oferty z ww. wymaganiami oraz wtedy, gdy cena oferty nie będzie niższa od ubezpieczeń
oferowanych przez FCA Leasing Polska Sp. z o.o.

