
 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, 

NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN  

Strona 1/2 

PORÓWNANIE WARIANTÓW AUTO CASCO 

Pełne informacje o warunkach umowy w Ogólnych warunkach ubezpieczenia  

Auto Casco dla klientów PKO Banku Polskiego SA 

 
  
 
 

ZAKRES/OPIS UBEZPIECZENIA  
WARIANT AUTO CASCO (AC) 

AC Mini AC Warsztat AC ASO 

Maksymalny wiek auta przyjmowanego do ubezpieczenia 
w danym wariancie  

15 lat 12 lat 9 lat 

Jaki jest zakres ubezpieczenia?  

All risk (wszelkie uszkodzenia, zniszczenia, utrata pojazdu) 
poza wyjątkami określonymi w sekcji "Wyłączenia 
odpowiedzialności" 

 ● ● 

Szkody częściowe spowodowane przez Żywioły: Deszcz 
nawalny, Grad, Huragan, Lawina, Osuwanie się ziemi, 
Powódź, Pożar, Trzęsienie ziemi, Trąba powietrzna, 
Uderzenie pioruna, Zapadanie się ziemi 
Zatopienie pojazdu 
Szkody całkowite (spowodowane Żywiołami i innymi 
zdarzeniami, np. stłuczką, wypadkiem) 

● ● ● 

Kradzież auta ● ● ● 

Szkody częściowe spowodowane innymi zdarzeniami niż 
Żywioły (np. stłuczka, wypadek)  

 ● ● 

Jaki jest zakres terytorialny? 

Zakres terytorialny 
Wszystkie państwa europejskie (w sensie geograficznym) oraz 
europejska część Rosji i Turcji* 

Jak ustalone zostanie odszkodowanie w razie kradzieży? 

Ustalenie odszkodowania za kradzież  
Odszkodowanie wypłacane w kwocie odpowiadającej Wartości 
rynkowej pojazdu w dniu Kradzieży 

Jak ustalone zostanie odszkodowanie w razie szkody całkowitej? 

 
Ustalenie odszkodowania za szkodę całkowitą  
(poza kradzieżą)  

Odszkodowanie =  
Wartość rynkowa pojazdu z dnia zajścia szkody (w stanie sprzed 
wypadku)                                      
minus wartość rynkowa pozostałości (czyli wartość tzw. „wraku”) 

Jak zostanie ustalone odszkodowanie w razie szkody częściowej przy naprawie auta?  

W jakim warsztacie możesz naprawiać auto? 
W warsztacie poza 
autoryzowaną stacja 
obsługi 

W warsztacie poza 
autoryzowaną stacja 
obsługi 

W dowolny 
warsztacie, w tym 
w autoryzowanej 
stacji obsługi 

Jakie części zostaną uwzględnione przy kosztach naprawy 
pojazdu?  

Części porównywalnej 
jakości **** 

Części 
oryginalne*** 

Części oryginalne 
serwisowe** 

Stawka godzinowa dla warsztatu za naprawę 
Średnia stawka jak obowiązuje w 
województwie gdzie jest naprawiane auto, 
poza ASO (czyli autoryzowanymi serwisami)  

Średnia stawka  
w autoryzowanych 
stacjach obsługi  
w województwie, 
gdzie naprawiane 
jest auto 

Jak ustalone zostanie odszkodowanie w razie szkody częściowej przy wypłacie gotówki?  

Jakie ceny części zostaną 
uwzględnione przy kosztorysie 
sporządzonym przez 
Ubezpieczyciela?  

Do wyceny odszkodowania uwzględnia się części jak przy naprawie, ale z uwzględnieniem 
stopnia ich zużycia określonego w OWU:  

Okres eksploatacji pojazdu: Procent pomniejszenia: 

do 1 roku                              0% 

powyżej 1 roku do 3 lat 20% 

powyżej 3 roku do 5 lat 30% 

powyżej 5 roku do 8 lat 45% 

powyżej 8 roku do 10 lat 50% 

powyżej 10 lat 60% 
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Stawka godzinowa dla 
warsztatu przyjęta do 
kosztorysu Ubezpieczyciela 

 
60 zł netto za roboczo - godzinę  

Wyłączenia odpowiedzialności 

Jakie są wyłączenia ochrony? • jeżeli Ubezpieczony albo osoba, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie 
domowym wyrządził Szkodę umyślnie 
• jeśli Szkoda powstała wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego 
• w wariancie Auto Casco MINI nie ma odpowiedzialności za Szkody, których wartość nie 
przekracza 500 zł  
• Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za Szkody:  
o powstałe w związku z kierowaniem Pojazdem przez Ubezpieczonego lub osoby pozostające  
z Ubezpieczonym w wspólnym gospodarstwie domowym:  
    - w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości zgodnie z prawem kraju miejsca 
powstania Szkody, po użyciu narkotyków lub innych środków odurzających 
    - nie posiadającego uprawnień do kierowania tym Pojazdem 
• powstałe w Pojeździe gdy nie posiadał on ważnego badania technicznego o ile Szkoda była 
następstwem stanu technicznego Pojazdu 
• powstałe w Pojazdach oddanych do sprzedaży komisowej 
• powstałe wskutek Kradzieży Pojazdu lub elementów jego wyposażenia jeżeli do kradzieży 
doszło w następstwie niezabezpieczenia, poza Pojazdem, kluczyków, sterowników lub kart 
kodowych lub dokumentów Pojazdu lub urządzeń zabezpieczających Pojazd przed Kradzieżą,  
w związku z  umyślnym działaniem lub rażącym niedbalstwem Ubezpieczonego 
•  powstałe wyłącznie w ogumieniu, chyba że uszkodzeniu lub zniszczeniu uległy również inne 
części Pojazdu, a przyczyną Szkody jest zdarzenie, za które Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność 
• będące Szkodami eksploatacyjnymi 
• powstałe w związku z wadliwą naprawą Pojazdu 
• wyrządzone w przestrzeni pasażerskiej lub bagażowej przez zwierzęta znajdujące się wewnątrz 
Pojazdu 
• powstałe wskutek działań wojennych, strajków, zamieszek, rozruchów, Aktów terrorystycznych, 
a także w następstwie czynnego uczestnictwa w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg 
• powstałe w czasie używania Pojazdów w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz 
wojska, policji lub innych podmiotów 
• powstałe w następstwie utraty Pojazdu wskutek Przywłaszczenia 
• spowodowane podczas wyścigów, jazd konkursowych i treningów do tych jazd 
• powstałe wskutek eksploatacji Pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem lub normami określonymi 
przez producenta Pojazdu 
• spowodowane przez niewłaściwie umocowany ładunek lub rzeczy przewożone w Pojeździe lub 
wskutek niewłaściwego ich przewożenia, niezgodnie z Ustawą prawo o ruchu drogowym 
• powstałe podczas używania Pojazdu jako narzędzia przestępstwa przez Ubezpieczającego lub 
Ubezpieczonego, o ile miało to wpływ na zaistnienie lub rozmiar Szkody 
• spowodowane działaniem energii jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieni laserowych 
oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego 
• polegające na utracie paliwa oraz płynów i materiałów eksploatacyjnych oraz powstałe  
w wyniku ich niewłaściwego doboru, a także będące skutkiem wadliwego doboru, montażu lub 
regulacji instalacji gazowej 
• będące uszkodzeniem silnika wskutek zassania wody podczas jego pracy lub próby 
uruchomienia silnika w warunkach stwarzających takie zagrożenie 
• będące Awarią pojazdu. 

 
* Ubezpieczenie obejmuje Zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wszystkich państw europejskich (w sensie 
geograficznym) oraz europejskiej części Rosji (Okręg Centralny, Okręg Północno-Zachodni bez Nienieckiego Okręgu Autonomicznego i Republiki Komii, 
Okręg Wołżański, Obwód Wołgogradzki, Obwód Rostowski, Republika Kałmucji, Obwód Astrachański oraz Kraj Stawropolski) i europejskiej części Turcji 
(Tracja - obszar Turcji od strony europejskiej do Morza Marmara oraz cieśnin Bosfor i Dardanele). Na terytorium Albanii, Białorusi, Ukrainy oraz Rosji 
ubezpieczeniem nie są objęte Szkody powstałe w wyniku: Pożaru, Wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wewnątrz 
lub zewnątrz Pojazdu, Kradzieży Pojazdu, oraz Kradzieży jego Wyposażenia standardowego, a także Kradzieży Bagażu podróżnego lub fotelików 
służących do przewozu dzieci. 
**Części oryginalne serwisowe – to części z logo producenta pojazdu, stosowane w serwisach pojazdu danej marki (ASO). Oznaczenie formalne tej 
kategorii części to „O”. 
***Części oryginalne – to części produkowane zgodnie ze standardami producenta auta, ale bez oznaczenia logo producenta pojazdu. Oznaczenie 
formalne tej kategorii części to „Q”. 
****Części porównywalnej jakości – to części, które są identycznej lub podobnej jakości co części oryginalne, ale nie są opatrzone logo producenta. 
Oznaczenie formalne tej kategorii części to „P”. 
 


