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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych w zakresie AC, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia szyb oraz usług assistance.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte pojazdy osobowe
lub osobowo-ciężarowe o ładowności do 850 kg, niebędące
przedmiotem leasingu
AC MINI, AC Uszkodzenie i Kradzież, AC Kradzież, AC Żywioły
pojazd wraz z wyposażeniem przewidzianym przez producenta
pojazdu

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

ochroną ubezpieczeniową nie zostaną objęte pojazdy ciężarowe oraz będące
przedmiotem leasingu
AC MINI:
ubezpieczenie nie obejmuje częściowego uszkodzenia pojazdu oraz jego
wyposażenia
ubezpieczenie nie obejmuje kradzieży elementów pojazdu oraz jego wyposażenia,
o ile nie jest to szkoda całkowita

sumą ubezpieczenia jest średnia wartość rynkowa pojazdu z dnia
zawarcia umowy ubezpieczenia
NNW:
życie i zdrowie Kierowcy oraz Pasażerów pojazdu

AC Uszkodzenie i Kradzież, AC Kradzież, AC Żywioły:
ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje awarii pojazdu
ochroną nie zostaną objęte uszkodzenia mechaniczne pojazdu związane
z eksploatacją pojazdu

Suma ubezpieczenia może wynosić 15 000 zł, 20 000 zł lub
25 000 zł na osobę, w zależności od wybranego wariantu
ubezpieczenia
SZYBY:
szyba przednia, tylna oraz boczne pojazdu

ochrona nie obejmuje szkód wyrządzonych osobom trzecim
NNW:
ochroną nie zostaną objęte wypadki niezwiązane z użytkowaniem pojazdu

suma ubezpieczenia wynosi 5 000 zł
ASSISTANCE:
organizacja oraz pokrycie kosztów pomocy assistance
w przypadku awarii, unieruchomienia, kradzieży pojazdu
lub jego części
suma ubezpieczenia wynosi 1 000 zł, 10 000 zł lub 15 000 zł,
w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia
OPONY:
organizacja oraz pokrycie kosztów naprawy lub wymiany
uszkodzonego ogumienia pojazdu

ochroną nie zostaną objęte świadczenia za uszczerbek na zdrowiu nie wskazany
w tabeli
SZYBY:
ochroną nie zostaną objęte szkody w dachach panoramicznych
ochroną nie zostaną objęte szkody w szyberdachach
ASSISTANCE:
ubezpieczenie nie obejmuje zwrotu koszt zakupu części zamiennych i materiałów
niezbędnych do usunięcia awarii lub uszkodzeń pojazdu
ochroną nie jest objęty koszt paliwa, ubezpieczenia i opłat dodatkowych, w tym
kaucji pobieranej przez wypożyczalnie, oraz udziału własnego w szkodzie na
pojeździe zastępczym

suma ubezpieczenia wynosi 1 000 zł

OPONY:
ochroną nie jest objęta sezonowa wymiana opon
ochroną nie jest objęta wymiana opon w wyniku zużycia

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

AC MINI/ AC Uszkodzenie i Kradzież/AC Kradzież/AC Żywioły:
ochrona nie obejmuje szkód powstałych wskutek przywłaszczenia pojazdu przez
osobę trzecią
ochrona nie obejmuje szkód powstałych w paliwie
ochrona nie obejmuje szkód polegających na zassaniu cieczy przez pracujący
silnik pojazdu
NNW:
ochroną nie są objęte koszty rehabilitacji i transportu
ochrona nie obejmuje szkód będących następstwem jakiejkolwiek choroby lub
powstałych w związku z nią, o ile miało to wpływ na powstanie szkody
ochrona nie obejmuje szkód powstałych w związku z popełnieniem lub usiłowaniem
popełnienia przez kierującego pojazdem przestępstwa
SZYBY:
ochrona nie obejmuje szkód w elementach pojazdu, które nie są elementem
konstrukcyjnym szyby czołowej, tylnej lub bocznej, w tym folii antywłamaniowych
i przyciemniających, listew ozdobnych i osłonowych
ochrona nie obejmuje szkód w szybach posiadających wcześniejsze,
nienaprawione uszkodzenia

ochrona nie obejmuje szkód powstałych wskutek przywłaszczenia pojazdu przez
osobę trzecią
ASSISTANCE:
ochrona nie obejmuje holowania powyżej limitu wskazanego w wybranym
wariancie ubezpieczenia

ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje udostępnienia pojazdu zastępczego na
okres dłuższy niż wskazany w wybranym wariancie ubezpieczenia
w wariancie podstawowym ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje zdarzeń
powstałych poza terytorium RP
OPONY:
ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w przypadku świadczenia powyżej
1000 zł
ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje holowania powyżej limitu 150 km

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
AC MINI, AC Kradzież: Polska
AC Uszkodzenie i Kradzież, AC Żywioły: Europa, Algieria, Maroko, Tunezja, Izrael i Iran
NNW: Świat
SZYBY: Polska
ASSISTANCE: Polska lub Europa
OPONY: Polska

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

⎯
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⎯
⎯

opłacenie składki w kwocie i terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia
poinformowanie Ubezpieczyciela o zmianie okoliczności mogących wpłynąć na zmianę składki (takich jak: zmiana adresu, zmiana charakteru
przeznaczenia pojazdu, dodanie współwłaścicieli)
dostarczenie dokumentacji niezbędnej w procesie likwidacji szkody
w ubezpieczeniach AC Mini, AC Uszkodzenie i Kradzież, AC Kradzież, AC Żywioły na prośbę Ubezpieczyciela dostarczyć zdjęcia pojazdu lub okazać
pojazd do oględzin

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę należy opłacić najpóźniej w dniu wskazanym jako data wymagalności w umowie ubezpieczenia.
Możliwe jest opłacanie składki jednorazowo, w dwóch ratach płatnych co 6 miesięcy, w czterech ratach płatnych co 3 miesiące l ub w dwunastu ratach
płatnych co miesiąc.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres ochrony rozpoczyna się najwcześniej w dniu następnym od daty zawarcia umowy ubezpieczenia i kończy się po upływie 12 miesięcy.
Umowę ubezpieczenia można zawrzeć najwcześniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem okresu ochrony.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na dłużej niż 6 miesięcy, Klient może od niej odstąpić w ciągu 30 dni od dnia jej zawarcia lub daty poinformowania
go o zawarciu umowy ubezpieczenia.
Klient, który zawarł na odległość umowę ubezpieczenia, może odstąpić od niej w ciągu 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy
ubezpieczenia.
Ubezpieczający jest zobowiązany do uiszczenia składki za okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
Rozwiązanie umowy ubezpieczenia możliwe jest jedynie w przypadku przeniesienia własności pojazdu, wyrejestrowania pojazdu, darowizny, spadku,
demontażu pojazdu. Jeśli umowa ubezpieczenia zostanie rozwiązana Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystan y okres ochrony.

