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WNIOSEK O ZGODĘ NA UBEZPIECZENIE POZA PAKIETEM RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O. 
Termin złożenia wniosku nie może być późniejszy niż 7 dni przed ekspiracją bieżącej polisy. W przypadku nowych umów leasingu wniosek należy przesłać na 7 dni przed rejestracją pojazdu na adres 

 e-mail: polisy-leasing@rcibanque.com 

Umowa leasingu nr: ……………………………. 

Dane Korzystającego: 

Nazwa: …………………………….………………………………….……………………………………… NIP: ……………………………………… 

kod pocztowy………-…………e-mail: ……………………………………………………………..…… tel. ………………………………………………….. 

 
Dane pojazdu: 

Nr rej. Marka/Model Rodzaj pojazdu Przebieg Ładowność Rok produkcji Data I rejestracji 

       

 
Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe: 

Autoalarm ☐ Immobilizer☐ GPS ☐ Inne ☐………… 
Rozszerzenie ochrony ubezpieczenia: 

TAXI ☐ RENT A CAR ☐ Nauka jazdy☐ CFM ☐ Inne ☐………… 
 

 

 

     

     

Ubezpieczenie Suma ubezpieczenia Składka 

OC  
PLN 

Autocasco 
(Brutto/Netto/Netto+50%VAT) ................................. PLN PLN 

NW 
10 000,00 PLN PLN 

ASS 
wariant : …………………………. ,w tym pojazd zastępczy na ……… dni PLN 

SZYBY 
Suma ubezpieczenia ............................. PLN PLN 

Składka łączna: PLN 

 
 

 
Data, ……………………. ……………………………………………………………….. 

podpis, pieczęć imienna oraz pieczęć Zakładu/Towarzystwa Ubezpieczeń i numer telefonu osoby przygotowującej ofertę 

Warunki ubezpieczenia pojazdu przedstawione w tabeli są obowiązkowe: 

Ubezpieczenia AUTO CASCO Pełny zakres ubezpieczenia AC + KR, bez wyłączeń 

Zakres terytorialny AC Szkody powstałe na terytorium RP i innych państw Europy oraz Algierii, Iranu, Iraku, Maroka, 

Izraela i Tunezji 

Okres ubezpieczenia Ubezpieczenie będzie zawarte na co najmniej roczne okresy I będzie utrzymywane przez Korzystającego przez 
cały okres leasingu (zdefiniowany w Umowie Leasingu) 

Warunki szczególne ubezpieczenia Wartość nowego pojazdu nabytego na terytorium RP potwierdzone fakturą zakupu nie ulega zmianie dla celów 
umowy ubezpieczenia w okresie 6 miesięcy od daty wystawienia faktury. 

Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie 

Warunki szczególne likwidacji szkód Zniesiony udział własny w 
szkodach, 

Brak potrąceń z tytułu amortyzacji części dla pojazdów do 5 roku eksploatacji 

Forma płatność składki JEDNORAZOWA 

           ZOBOWIĄZANIA KORZYSTAJĄCEGO: 
Korzystający zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia Auto Casco na rzecz Finansującego uwzględniającej wszystkie warunki określone powyżej oraz umowy 
obowiązkowego ubezpieczenia kierowców i pasażerów w związku z ruchem pojazdów zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2003.124.1152 z późn. zm.)  
Jednocześnie Korzystający oświadcza, że w razie powstania szkody ubezpieczeniowej, wszelkie zastosowane przez wybrany Zakład/Towarzystwo ubezpieczeń potrącenia, 
obniżki należnego odszkodowani a ubezpieczeniowego, jak i wszelkie utrudnienia związane z likwidacją szkody i wypłatą odszkodowania nie będą podstawą do jakichkolwiek 
naszych roszczeń wobec Finansującego. 
Korzystający zobowiązuje się do doręczenia Finansującemu wypełnionego i podpisanego wniosku o ubezpieczenie obce i kopii polisy OC oraz polisy Auto-Casco zawartej najpóźniej 
w dniu rejestracji Pojazdu wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej przed wydaniem tablic rejestracyjnych 
przez Finansującego. W przypadku braku doręczenia polisy ubezpieczeniowej przez Korzystającego, Finansujący dokona ubezpieczenia Pojazdu, a kosztami obciąży Korzystającego 
zgodnie z zapisami Umowy Leasingu. 
Korzystający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku podania nieprawdziwych danych co do przebiegu ubezpieczenia, Zakład/Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do ponownej 
kalkulacji składki, w oparciu o poprawne dane o przebiegu ubezpieczenia, uzyskane od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy 
składka ulegnie zwiększeniu, Korzystający zobowiązuje się do uregulowania różnicy pomiędzy składką wpłaconą po zawarciu umowy  ubezpieczenia a składką ponownie 
skalkulowaną, w terminie 7 dni od pozyskania przez niego informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach. Korzystający zobowiązuje się, że bez zgody Finansującego nie dokona 
jakichkolwiek zmian w umowie ubezpieczenia, a w szczególności nie odstąpi od niej ani jej nie wypowie. Zmiana podmiotu ubezpieczającego Pojazd dokonana za pisemną zgodą  

AKCEPTACJA 
 

DECYZJA w imieniu RCI Leasing Polska Sp. z o.o.  DATA, PODPIS KORZYSTAJĄCEGO 

Towarzystwa Ubezpieczeń rekomendowane przez RCI Leasing Sp. z o.o.:

STU Ergo Hestia S.A., PZU S.A., TU Allianz Polska S.A., TUiR WARTA SA., TU Compensa S.A., Generali TU S.A., UNIQA TU S.A., BENEFIA, InterRisk,
Wienier TU S.A.

Założenie OFERTY INDYWIDUALNEJ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ…………………………..................

Suma ubezpieczenia przedmiotu oraz składka:


