Ubezpieczenie USZKODZENIE SZYB ( SZYBY)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo: Zavarovalnica Triglav d.d.

Produkt: Ubezpieczenie Uszkodzenie Szyb

Pełne informacje zawarte są w Ogólnych Warunkach UBEZPIECZENIA USZKODZENIE SZYB ( SZYBY) z dnia 18 października 2021.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie dobrowolne komunikacyjne, które zapewnia naprawę lub wymianę szyby czołowej, tylnej oraz szyb bocznych w
ubezpieczonym pojeździe jeśli doszło do ich uszkodzenia lub zniszczenia.
Grupy ubezpieczenia: 18 II działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Jakie są ograniczenia ochrony

Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów naprawy lub
wymiany szyby: czołowej, tylnej, bocznych pojazdu we wskazanym przez
Ubezpieczyciela warsztacie. Jeżeli samochód jest wyposażony w kamery lub
inne systemy wspomagające kierowcę ubezpieczenie pokryje także koszt ich
kalibracji po naprawie lub wymianie szyby.

ubezpieczeniowej?

W przypadku wymiany zamontowana zostanie fabrycznie nowa szyba
posiadającą atest i te same parametry techniczne co szyba
podlegającawymianie. Nowa szyba nie jest oryginalną producenta pojazdu.

winy umyślnej,

Suma ubezpieczenia
Górną granicą odpowiedzialności jest kwota 4 000 PLN dla jednego i
wszystkich zdarzeń. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o kwotę
wypłaconego odszkodowania.

błędów w technice lub taktyce jazdy wynikających z kierowania pojazdem

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
uszkodzenia szyby przedniej gdy stanowi ona całość z dachem
panoramicznym,
uszkodzeń innych elementów szklanych w pojeździe takich jak okno
dachowe, dach szklany, szyberdach, reflektory, lusterka,
uszkodzeń elementów montażowych szyby jak uszczelki, listwy, uchwyty,
czujniki jeżeli nie powstały one jednocześnie z uszkodzeniem szyby, chyba
że ich wymiana jest konieczna ze względu na technologię naprawy lub
wymiany szyby,
uszkodzeń elementów stanowiących osadzenie szyby i będących w złym
stanie technicznym, uniemożliwiającym montaż szyby zgodnie z
technologią naprawy lub wymiany szyby.
kosztów montażu nalepki kontrolnej na szybie przedniej,
elementów, które są związane z szybą ale nie są jej integralną częścią takich
jak folia antywłamaniowa lub przyciemniająca, instalacja alarmowa, czujniki
zmierzchu i deszczu,
zdarzeń dotyczących szyb, które posiadały wcześniejsze uszkodzenia, jeżeli
nie zostały naprawione.

Zakład ubezpieczeń ogranicza odpowiedzialność do wysokości sumy
ubezpieczenia.
Nie świadczymy ochrony ubezpieczeniowej jeżeli zdarzenie powstało
wskutek:
rażącego niedbalstwa chyba, że zapłata odszkodowania w danych
okolicznościach odpowiedna względom słuszności,
przez osobę, która:
• nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdem ważnych w dniu
zdarzenia,
• znajdowała się w stanie nietrzeźwości albo po użyciu alkoholu lub w
stanie po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych
lub substancji psychoaktywnych
nieprawidłowego stanu technicznego pojazdu jeżeli pojazd nie był
dopuszczony do ruchu, nie posiadał w dniu zdarzenia ważnego dowodu
rejestracyjnego lub ważnych badań technicznych.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Obowiązkiem Ubezpieczonego jest opłacenie składki ubezpieczeniowej. W przypadku stwierdzenia zdarzenia prosimy o niezwłoczne (ale nie później niż w ciągu 3 dni
roboczych od uzyskania wiedzy o jego zajściu) zgłoszenie tego faktu poprzez kontakt telefoniczny pod numer: + 48 22 250 93 73.
Jeżeli zajdzie zdarzenie polegające na kolizji / wypadku z udziałem innych uczestników to prosimy o:
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu,
• zebranie podstawowych danych o uczestnikach zdarzenia w tym nazwach zakładów ubezpieczeń, w których zawarli oni ubezpieczenia obowiązkowe odpowiedzialności
cywilnej (w tym dotyczące posiadaczy pojazdów mechanicznych).

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę możesz opłacić jednorazowo. Dane niezbędne do dokonania płatności (termin płatności, kwota, numer rachunku bankowego) został umieszczony na
dokumencie ubezpieczenia (polisie).
Uwaga! Nieopłacenie składki w terminie powoduje, że umowa ubezpieczenia jest nie zawarta i nie ma ochrony ubezpieczeniowej.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Odpowiedzialność rozpoczyna się od dnia oznaczonego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, pod warunkiem opłacenia składki w wyznaczonym terminie.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:
• z upływem okresu, na jaki została zawarta,
• z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego,
• z dniem przejścia lub przeniesienia całkowitych praw własności pojazdu na nabywcę pojazdu mechanicznego,
• z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego,
• w przypadku nieopłacenia składki (zastosowanie będzie miał art. 814 Kodeksu Cywilnego)
• z dniem wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczającego.

