OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
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Postanowienia ogólne
§1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia natychmiastowej pomocy
assistance zwane dalej owu, NBKǇ zastosowanie do umów
ubezpieczenia zawieranych QPNJǒE[y osobami fizycznymi, osobami
prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie QPTJBEBKǇDymi
osobowPǯDJprawnej, prPXBE[ǇDymi E[JBBMOPǯǉgospodarD[Ǉ zwanymi
dalej 6CF[QJFD[BKǇDymi a InterRisk Towarzystwem UbezpieczFǤ 4QÓLa
Akcyjna Vienna Insurance Group. zwanym dalej Ubezpieczycielem.
6NPXǒubezpieczenia NPȃOBzawrzFǉUBLȃFna cudzy rachunek, z tym,
ȃF ubezpieczony imiennie wskazany jest w umowie (polisie). Zarzuty
NBKǇDFXQZw na PEQPXJFE[JBMOPǯǉUbezpieczyciela NPȃFon QPEOJFǯǉ
UBLȃFQSzeciwko Ubezpieczonemu.
Do umowy ubezpieczenia NPHǇ CZǉ wprowadzone, za [HPEǇ stron,
postanowienia dodatkowe lub odmienne, z tym, ȃF rÓȃOJDF NJǒE[y
niniejszymi owu, a trFǯDJǇ umowy Ubezpieczyciel przedstawi UbezpieD[BKǇDFNVOBQJǯNJFQSzed zawarciem umowy.
Wszystkie postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych
w niniejszych owu NVT[Ǉ CZǉ  pod rygorem ich OJFXBȃOPǯDJ 
spor[ǇE[one na QJǯNJF w formie aneksu lub [BǇD[OJLa do umowy
ubezpieczenia.
Wszystkie zmiany umowy ubezpieczenia NVT[Ǉ CZǉ  pod rygorem ich
OJFXBȃOPǯDJ  spor[ǇE[one na QJǯNJF w formie aneksu do umowy
ubezpieczenia.
Do umowy ubezpieczenia NBKǇzastosowanie przepisy prawa polskiego,
a w szczFHÓMOPǯDJ przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964 r., Nr 16,
poz. 93 z QÓȂOJFKT[ymi zmianami) i Ustawy o E[JBBMOPǯDJ
ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66
[QÓȂO[N 

Definicje
§2
W rozumieniu niniejszych owu przez QPOJȃT[e okrFǯMFOJB  VȃZUF w owu lub
wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, polisie, innym dokumencie
potwierE[BKǇDym zawarcie umowy ubezpieczenia, a UBLȃF innych pismach
JPǯXJBED[eniach skBEBOych w zXJǇ[LV[VNPXǇVCF[QJFD[FOJB VXBȃBTJǒ
1) awaria pojazdu - jakiekolwiek wadliwe lub OJFXBǯDJXF funkcjonowanie pojazEVVOJFNPȃMJXJBKǇDFKB[EǒXTQPTÓC[HPEOy z przepisami
PCPXJǇ[VKǇDymi w kraju miejsca awarii, z wZǇD[eniem kPOJFD[OPǯDJ
V[VQFOJFOJB materJBÓX eksploatacyjnych (w tym paliwa), PCTVHi
CJFȃǇDFKi okresowej, dostawy i NPOUBȃVakcesoriów oraz braku ǯSodków
OJF[CǒEOyDIEPPCTVHi pojazdu;
2) Centrum Alarmowe – Polski ZXJǇ[ek Motorowy Autotour Sp. z o.o.
[TJFE[JCǇXWarszawie;
3) krBE[JFȈ pojazdu – zabranie DBFHP pojazdu lub jego D[ǒǯDJ w celu
przywaszczenia przez osobǒ nie uprawnionǇ do korzystania lub
rozpor[ǇE[BOJBtym pojazdem w sposób wyczerQVKǇDy znamiona czynu
wymienionego w kodeksie karnym jako: kSBE[JFȃ kSBE[JFȃz XBNBOJFN 
rozbój i wymuszenie rozbójnicze;
4) miejsce zamieszkania Ubezpieczonego - miejsce zamieszkania jak
rÓXOJFȃ TJFE[JCǒ (w przypadku osób prawnych) XBǯDJDJFMB pojazdu
wskazanego w dowodzie rejestracyjnym albo miejsce zamieszkania
osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu;
5) okres eksploatacji pojazdu (wiek pojazdu) – okres liczony w QFOych
latach jako rÓȃOJDB lat QPNJǒE[y aktualnym rokiem kalendarzowym
a rokiem produkcji pojazdu, ustalony na E[JFǤ zawarcia umowy
ubezpieczenia; KFȃFMJ umowa zawierana jest w tym samym roku,
w którym pojazd zPTUB wyprodukowany, przyjmuje TJǒ  ȃF okres
eksploatacji (wiek) pojazdu wynosi 1 rok; KFȃFMJ rok produkcji nie jest
znany, przyjmuje TJǒ ȃFpojazd zPTUBwyprodukowany w roku, w którym
zPTUBQPSB[QJFSwszy zarejestrowany;
6) osoba uprawniona do korzystania z pojazdu – osoba, która wFT[B
w posiadanie ur[ǇE[FǤ(kluczy, kart, sterowników, pilotów) TVȃǇDych do
otwarcia i uruchomienia pojazdu za [HPEǇ XBǯDJDJFMB pojazdu lub
osoby uprawnionej do posiadania w/w ur[ǇE[FǤEPUFHPQPKB[du;
7) pilot - osoba skierowana przez Centrum Alarmowe na miejsce
zdarzenia;
8) pojazd:
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9)

10)
11)
12)

13)

a) samochód osobowy (przewPȃǇDy maksymalnie do 9 osób),
b) TBNPDIÓEDJǒȃBSowo-osobowy i terenowy,
c) TBNPDIÓEDJǒȃBSowy o dopuszD[BMOFKNBTJFDBLowitej do 3,5 tony;
punkt PCTVHJ - zakBEnaprawczy QPTJBEBKǇDy autorZ[BDKǒproducenta
na dokonywanie napraw pojazdu danej marki lub inny zakad
naprawczy uzgodniony przez Ubezpieczonego z Centrum Alarmowym,
pod warunkiem, ȃF nie jest on w dalszej PEMFHPǯDJ od miejsca
wZTUǇQJFOJB zdarzenia OJȃ OBKCMJȃT[y zakBE naprawczy QPTJBEBKǇDy
autorZ[BDKǒ
Ubezpieczajǌcy – podmiot zawierajǇcy umowǒ ubezpieczenia
i zPCPXJǇ[BOZEPPQBDFOJBTLBELi ubezpieczeniowej;
Ubezpieczony - waǯciciel pojazdu lub osoba uprawniona do
korzystania z pojazdu;
usprawnienie pojazdu - usuniǒcie przyczyny uniemoȃliwiajǇcej
kontynuowanie podróȃy lub powrót do miejsca zamieszkania
Ubezpieczonego;
wypadek drogowy – OBHF zetkOJǒDJF TJǒ z przedmiotem, PTPCǇ lub
zwier[ǒDJFN[OBKEVKǇDym TJǒpoza pojazdem, wskutek którego OBTUǇQJP
uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu lub jego D[ǒǯDJ trwale w nim
zamontowanych.

Przedmiot ubezpieczenia
§3
Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja natychmiastowej pomocy
assistance za QPǯSednictwem Centrum Alarmowego i pokrycie jej kosztów
przez Ubezpieczyciela, w zakresie i na zasadach okrFǯMPOych w niniejszych
ogólnych warunkach ubezpieczenia.
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Zakres ubezpieczenia
§4
Ubezpieczyciel obejmuje ochrPOǇ ubezpieczFOJPXǇ szkody QPXTUBF
w wyniku zdarzFǤ NBKǇDych miejsce na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz pozPTUBZch krajów europejskich.
Umowa ubezpieczFOJBNPȃFCZǉ[BXBSta w wariancie:
1) PODSTAWOWYM,
2) ROZSZERZONYM,
3) 1&/:.
§5
Ubezpieczenie w wariancie PODSTAWOWYM obejmuje udzielenie
natychmiastowej pomocy assistance, KFȃFMJ pojazd zPTUB unieruchomionZXOBTUǒQTUwie wypadku drogowego.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:
1) usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia - w celu usprawnienia
pojazdu Centrum Alarmowe przZTZB na miejsce awarii pomoc
drogowǇ; zakres ubezpieczenia obejmuje wyǇcznie naprawǒ
pojazdu OJF[CǒEOǇ do kontynuowania podrÓȃZ lub powrotu do
miejsca zamieszkania Ubezpieczonego w sposób bezpieczny
i zgodny z przepisami obowiǇzujǇcymi w kraju wystǇpienia
zdarzenia,
2) holowanie pojazdu - KFȃFMJ nie jest NPȃMJXe usprawnienie pojazdu,
pilot odholuje pojazd do OBKCMJȃT[ego punktu PCTVHi albo miejsca
zamieszkania Ubezpieczonego, KFȃFMJnie jest ono w dalszej PEMFHPǯDJ
od miejsca wZTUǇQJFOJBzdarzenia OJȃOBKCMJȃT[y punkt PCTVHi.
Bez kPOJFD[OPǯDJ [BKǯDJB zdarzenia zakres ochrony ubezpieczeniowej
obejmuje:
1) pomoc informacZKOǇ – Ubezpieczonemu przZTVHVKF prawo do
otrzymania OBTUǒQVKǇDych, CJFȃǇDych informacji po skontaktowaniu
TJǒ[$FOUSVN"MBSmowym:
a) informacje podrÓȃOFEPUyD[ǇDF
• dokumentów wymaganych przy XKFȂE[JF i w czasie pobytu
w danym kraju, forNBMOPǯDJBDI[XJǇ[BOych z podrÓȃǇ
• lokalizacji polskich placówek konsularnych za gSBOJDǇ
• najdogodniejszyDIQPǇD[FǤLomunikacyjnych,
• specyfiki kraju podrÓȃZ,
b) informacje medyczne dotyD[ǇDF
• aptek na terenie kraju, w tym lokalizacji, godzin pracy oraz
numerów telefonów,
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placówek medycznych (szpitale, przychodnie, itp.) na terenie
kraju, w tym lokalizacji, godzin pracy oraz numerów
telefonów,
c) informacje motoryzacyjne dotyczące:
• dostępności na terenie kraju autoryzowanych stacji obsługi,
serwisów opon, wypożyczalni samochodów,
• warunków drogowych i utrudnień na drogach krajowych,
• specyficznych przepisów ruchu drogowego w krajach
europejskich,
2) pomoc administracyjną – pomoc w przypadku utraty lub kradzieży
niezbędnych dokumentów podróżnych takich jak paszport, wiza
wjazdowa, bilet lotniczy, itp., polegającą na udzieleniu Ubezpieczonemu niezbędnych informacji dotyczących formalności, jakich
należy dopełnić u odpowiednich władz lub innych służb w celu
uzyskania wymiany utraconych lub skradzionych dokumentów.
Ubezpieczeniem w wariancie PODSTAWOWYM mogą być objęci
właściciele pojazdów, na rzecz których zawarte zostało z Ubezpieczycielem ubezpieczenie autocasco pojazdów bądź ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za
szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu, pod warunkiem
opłacenia dodatkowej składki określonej w tych umowach.
§6
Ubezpieczenie w wariancie ROZSZERZONYM obejmuje udzielenie
Ubezpieczonemu natychmiastowej pomocy assistance, jeżeli pojazd
został skradziony lub unieruchomiony w następstwie zdarzeń
powodujących jego wadliwe lub niewłaściwe funkcjonowanie
uniemożliwiające jazdę w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami
obowiązującymi w kraju miejsca zdarzenia:
1) wypadku drogowego,
2) kradzieży części składowych pojazdu,
3) awarii pojazdu,
4) na skutek rozładowania akumulatora, utraty lub uszkodzenia kluczy
służących do otwarcia i uruchomienia pojazdu, przebicia opony, jak
również braku paliwa lub niewłaściwego paliwa w zbiorniku pojazdu.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:
1) usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia – w celu usprawnienia
pojazdu Centrum Alarmowe przysyła na miejsce awarii pomoc
drogową; zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie naprawę
pojazdu niezbędną do kontynuowania podróży lub powrotu do
miejsca zamieszkania Ubezpieczonego w sposób bezpieczny
i zgodny z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia
zdarzenia,
2) holowanie pojazdu - jeżeli nie jest możliwe usprawnienie pojazdu,
pilot odholuje pojazd do najbliższego punktu obsługi albo miejsca
zamieszkania Ubezpieczonego, jeżeli nie jest ono w dalszej odległości
od miejsca wystąpienia zdarzenia niż najbliższy punkt obsługi,
3) jeżeli pojazd został odholowany przez pilota do punktu obsługi i nie
może być naprawiony tego samego dnia lub miała miejsce kradzież
pojazdu, a zdarzenie miało miejsce w odległości powyżej 50 km od
miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, zakres ubezpieczenia
obejmuje również:
a) organizację wynajmu samochodu zastępczego i pokrycie
kosztów wynajmu samochodu klasy porównywalnej z klasą
pojazdu ubezpieczonego, o maksymalnej pojemności silnika
2.000 cm3, zgodnie z poniższymi zasadami:
• z powodu awarii pojazdu, na czas naprawy ubezpieczonego
pojazdu, nie dłużej jednak niż na 3 dni,
• z powodu wypadku drogowego, na czas naprawy nie dłuższy
niż 7 dni,
• z powodu kradzieży pojazdu, na czas nie dłuższy niż 7 dni,
b) organizację zakwaterowania i pokrycie kosztów zakwaterowania
(wraz ze śniadaniem) Ubezpieczonego oraz pasażerów pojazdu
(w liczbie ograniczonej do liczby miejsc wpisanych w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu) w najbliższym hotelu średniej kategorii
(dwu lub trzygwiazdkowej) na okres naprawy pojazdu, jednakże
nie dłuższy niż na 3 doby hotelowe; świadczenie to nie obejmuje
innych wydatków poniesionych przez osoby korzystające
z noclegu,
c) organizację przejazdu i pokrycie kosztów przejazdu (pociągiem
pierwszej klasy lub autobusem) Ubezpieczonego oraz pasażerów
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pojazdu (w liczbie ograniczonej do liczby miejsc wpisanych
w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) do miejsca zamieszkania
Ubezpieczonego lub do miejsca docelowego podróży, jeżeli
znajduje się ono nie dalej niż miejsce zamieszkania
Ubezpieczonego,
d) odbiór naprawionego pojazdu, polegający na organizacji i opłaceniu transportu (pociągiem pierwszej klasy lub autobusem)
Ubezpieczonego lub osoby przez niego wskazanej w jedną
stronę do miejsca, gdzie pojazd został naprawiony lub odebraniu
pojazdu przez wskazanego przez Centrum Alarmowe kierowcę,
który dostarczy pojazd do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego
lub miejsca docelowego podróży, jeżeli znajduje się ono nie dalej
niż miejsce zamieszkania Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, że
Ubezpieczony pokrywa koszt paliwa, dodatkowego ubezpieczenia i opłat drogowych,
e) dostawę części zamiennych - świadczenie realizowane wyłącznie
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacji, gdy części zamienne niezbędne do funkcjonowania pojazdu oraz konieczne
do jego naprawy w następstwie zdarzenie uprawniającego do
korzystania ze świadczeń nie mogą być zapewnione przez punkt
obsługi dokonujący naprawy.
W takim przypadku Centrum Alarmowe składa zamówienie oraz
dostarcza i pokrywa koszt transportu części do punktu obsługi.
Koszt zakupu części i ewentualne opłaty celne obciążają
Ubezpieczonego,
f ) na życzenie Ubezpieczającego – poinformowanie o zdarzeniu
osoby bliskiej albo pracodawcy Ubezpieczającego,
4) jeżeli pojazd został unieruchomiony w wyniku zdarzenia, które miało
miejsce w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania
Ubezpieczonego i zachodzi potrzeba przechowania pojazdu na
dozorowanym parkingu płatnym, zakres ubezpieczenia obejmuje
organizację parkingu strzeżonego i pokrycie kosztów parkingu za
okres parkowania, nie dłuższy jednak niż 3 dni i nie więcej jednak niż
do kwoty 50 EURO,
5) organizację legalnego złomowania i pokrycie kosztów złomowania
pojazdu za granicą na wniosek Ubezpieczającego w razie
wystąpienia szkody całkowitej, nie więcej jednak niż do kwoty 125
EURO,
Bez konieczności zajścia zdarzenia zakres ochrony ubezpieczeniowej
obejmuje:
1) pomoc informacyjną – Ubezpieczonemu przysługuje prawo do
otrzymania następujących, bieżących informacji po skontaktowaniu
się z Centrum Alarmowym:
a) informacje podróżne dotyczące:
• dokumentów wymaganych przy wjeździe i w czasie pobytu
w danym kraju, formalnościach związanych z podróżą,
• lokalizacji polskich placówek konsularnych za granicą,
• najdogodniejszych połączeń komunikacyjnych,
• specyfiki kraju podróży,
b) informacje medyczne dotyczące:
• aptek na terenie kraju, w tym lokalizacji, godzin pracy oraz
numerów telefonów,
• placówek medycznych (szpitale, przychodnie, itp.) na terenie
kraju, w tym lokalizacji, godzin pracy oraz numerów
telefonów,
c) informacje motoryzacyjne dotyczące:
• dostępności na terenie kraju autoryzowanych stacji obsługi,
serwisów opon, wypożyczalni samochodów,
• warunków drogowych i utrudnień na drogach krajowych,
• specyficznych przepisów ruchu drogowego w krajach
europejskich.
Centrum Alarmowe zastrzega sobie prawo do nieudzielania
informacji, jeżeli nie będzie to możliwe w momencie zgłoszenia
Ubezpieczonego, przy użyciu dostępnych Centrum Alarmowemu
środków technicznych,
2) pomoc administracyjną – pomoc w przypadku utraty lub kradzieży
niezbędnych dokumentów podróżnych takich jak paszport, wiza
wjazdowa, bilet lotniczy, itp., polegającą na udzieleniu Ubezpieczonemu niezbędnych informacji dotyczących formalności, jakich
należy dopełnić u odpowiednich władz lub innych służb w celu
uzyskania wymiany utraconych lub skradzionych dokumentów,
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3) pomoc prawną - obejmuje świadczenie przez Centrum Alarmowe,
na życzenie Ubezpieczonego następujących usług:
a) telefoniczną informację prawną – obejmująca telefoniczne
udzielanie informacji przez prawników, dotyczących
następujących kwestii prawnych z zakresu życia codziennego:
prawo pracy, prawo konsumenckie, prawo rodzinne, prawo
spadkowe, prawo ubezpieczeniowe, pozostałe części prawa
cywilnego (tylko w zakresie umów cywilno-prawnych),
b) przesyłanie drogą elektroniczną aktów prawnych oraz wzorów
umów cywilno-prawnych – usługa obejmuje przesyłanie przez
Centrum Alarmowe na adres e-mail wskazany przez
Ubezpieczonego żądanych przez niego aktów prawnych (ustawa,
rozporządzenie, uchwała) lub wzorów umów (umowa sprzedaży,
najmu, dzierżawy, pożyczki, darowizny, o pracę, o dzieło)
dotyczących zakresu prawa wskazanego powyżej.
Informacje uzyskane od prawnika, określone w „Pomocy Prawnej” mają
charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako ostateczna
ekspertyza prawna, ani też nie mogą być podstawą roszczeń
Ubezpieczonego wobec Ubezpieczyciela. Centrum Alarmowe nie
udzieli informacji prawnych jeżeli zapytanie dotyczy działalności
gospodarczej.
Świadczenia określone w ust. 2 pkt 3 ppkt a, b, c nie mogą być stosowane łącznie w odniesieniu do tego samego zdarzenia objętego
ochroną ubezpieczeniową.
Świadczenia określone w ust. 3 pkt 3 mogą być zastosowane
maksymalnie 3 razy w okresie ubezpieczenia.
Świadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 ppkt a jest realizowane
z uwzględnieniem następujących ograniczeń:
1) świadczenie pojazdu zastępczego nie obejmuje kosztów paliwa do
pojazdu zastępczego i innych opłat dodatkowych, rozumianych jako
kaucja na pokrycie udziału własnego oraz innych wymogów
stawianych przez firmy wynajmujące samochody, jak również nie
zwalniają Ubezpieczonego z konieczności posiadania karty
kredytowej lub innych zabezpieczeń wymaganych przy
udostępnieniu pojazdu zastępczego zgodnie z ogólnymi warunkami
wynajmu stosowanymi przez wypożyczalnie. Centrum Alarmowe
udzieli ubezpieczonemu informacji o wyżej wymienionych
wymaganiach w konkretnym przypadku,
2) Ubezpieczonemu przysługuje dodatkowo możliwość skorzystania
z podstawienia pojazdu przez Centrum Alarmowe,
3) Ubezpieczony jest zobowiązany zapoznać się z ogólnymi warunkami
wynajmu oraz warunkami ubezpieczenia wynajmowanego pojazdu
i postępować zgodnie z otrzymanymi poleceniami i wskazówkami.
Jeżeli odległość od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego przekracza
1.000 km, przejazd, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 ppkt c, może za zgodą
Ubezpieczyciela odbyć się przy wykorzystaniu transportu lotniczego
(klasa ekonomiczna).
Ubezpieczeniem w wariancie ROZSZERZONYM mogą być objęci
właściciele pojazdów, na rzecz których zawarte zostało z Ubezpieczycielem ubezpieczenie autocasco pojazdów bądź ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za
szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu (dotyczy pojazdów
z okresem eksploatacji do 10 lat), pod warunkiem opłacenia dodatkowej
składki określonej w tych umowach.
§7
Ubezpieczenie w wariancie PEŁNYM obejmuje udzielenie Ubezpieczonemu natychmiastowej pomocy assistance, jeżeli pojazd został
skradziony lub unieruchomiony w następstwie zdarzeń powodujących
jego wadliwe lub niewłaściwe funkcjonowanie uniemożliwiające jazdę
w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami obowiązującymi w kraju
miejsca zdarzenia:
1) wypadku drogowego,
2) kradzieży części składowych pojazdu,
3) awarii pojazdu,
4) na skutek rozładowania akumulatora, utraty lub uszkodzenia kluczy
służących do otwarcia i uruchomienia pojazdu, przebicia opony, jak
również braku paliwa lub niewłaściwego paliwa w zbiorniku pojazdu.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:
1) usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia – w celu usprawnienia
pojazdu Centrum Alarmowe przysyła na miejsce awarii pomoc
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2)

3)

4)

5)

6)

drogową; zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie naprawę
pojazdu niezbędną do kontynuowania podróży lub powrotu do
miejsca zamieszkania Ubezpieczonego w sposób bezpieczny
i zgodny z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia
zdarzenia,
holowanie pojazdu – jeżeli nie jest możliwe usprawnienie pojazdu,
pilot odholuje pojazd do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego na odległość nie większą niż 200 km; w przypadku
holowania na większą odległość koszty holowania powyżej 200 km
pokrywane są przez Ubezpieczonego,
organizację wynajmu samochodu zastępczego i pokrycie kosztów
wynajmu samochodu klasy porównywalnej z klasą pojazdu
ubezpieczonego, o maksymalnej pojemności silnika 2.000 cm3 jeżeli pojazd został odholowany przez pilota do punktu obsługi i nie
może być naprawiony tego samego dnia lub miała miejsce kradzież
pojazdu - zgodnie z poniższymi zasadami:
• z powodu awarii pojazdu, na czas naprawy ubezpieczonego
pojazdu, nie dłużej jednak niż na 7 dni, z tym że pojazd zastępczy
z tego powodu przysługuje nie więcej niż w odniesieniu do 2
zdarzeń w trakcie trwania umowy ubezpieczenia,
• z powodu wypadku drogowego, na czas naprawy nie dłuższy niż
14 dni,
• z powodu kradzieży pojazdu, na czas nie dłuższy niż 14 dni,
jeżeli pojazd został odholowany przez pilota do punktu obsługi i nie
może być naprawiony tego samego dnia lub miała miejsce kradzież
pojazdu, a zdarzenie miało miejsce w odległości powyżej 50 km od
miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, zakres ubezpieczenia
obejmuje również:
a) organizację zakwaterowania i pokrycie kosztów zakwaterowania
(wraz ze śniadaniem) Ubezpieczonego oraz pasażerów pojazdu
(w liczbie ograniczonej do liczby miejsc wpisanych w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu) w najbliższym hotelu średniej kategorii
(dwu lub trzygwiazdkowej) na okres naprawy pojazdu, jednakże
nie dłuższy niż na 3 doby hotelowe; świadczenie to nie obejmuje
innych wydatków poniesionych przez osoby korzystające
z noclegu,
b) organizację przejazdu i pokrycie kosztów przejazdu (pociągiem
pierwszej klasy lub autobusem) Ubezpieczonego oraz pasażerów
pojazdu (w liczbie ograniczonej do liczby miejsc wpisanych
w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) do miejsca zamieszkania
Ubezpieczonego lub do miejsca docelowego podróży, jeżeli
znajduje się ono nie dalej niż miejsce zamieszkania
Ubezpieczonego,
c) odbiór naprawionego pojazdu, polegający na organizacji i opłaceniu transportu (pociągiem pierwszej klasy lub autobusem)
Ubezpieczonego lub osoby przez niego wskazanej w jedną
stronę do miejsca, gdzie pojazd został naprawiony lub odebraniu
pojazdu przez wskazanego przez Centrum Alarmowe kierowcę,
który dostarczy pojazd do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego
lub miejsca docelowego podróży, jeżeli znajduje się ono nie dalej
niż miejsce zamieszkania Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, że
Ubezpieczony pokrywa koszt paliwa, dodatkowego ubezpieczenia i opłat drogowych,
d) dostawę części zamiennych - świadczenie realizowane wyłącznie
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacji, gdy części zamienne niezbędne do funkcjonowania pojazdu oraz konieczne
do jego naprawy w następstwie zdarzenie uprawniającego do
korzystania ze świadczeń nie mogą być zapewnione przez punkt
obsługi dokonujący naprawy.
W takim przypadku Centrum Alarmowe składa zamówienie oraz
dostarcza i pokrywa koszt transportu części do punktu obsługi.
Koszt zakupu części i ewentualne opłaty celne obciążają
Ubezpieczonego,
e) na życzenie Ubezpieczającego – poinformowanie o zdarzeniu
osoby bliskiej albo pracodawcy Ubezpieczającego,
jeżeli pojazd został unieruchomiony w wyniku zdarzenia i zachodzi
potrzeba przechowania pojazdu na dozorowanym parkingu
płatnym, zakres ubezpieczenia obejmuje organizację parkingu
strzeżonego i pokrycie kosztów parkingu za okres parkowania, nie
dłuższy jednak niż 3 dni i nie więcej jednak niż do kwoty 50 EURO,
organizację legalnego złomowania i pokrycie kosztów złomowania
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pojazdu za granicą na wniosek Ubezpieczającego w razie
wystąpienia szkody całkowitej, nie więcej jednak niż do kwoty 125
EURO,
7) organizację i pokrycia kosztów dowozu paliwa (z wyłączeniem
kosztów paliwa),
8) organizację i pokrycie kosztów zmiennika kierowcy w celu powrotu
pasażerów pojazdu do miejsca zamieszkania w przypadku gdy
kierowca ubezpieczonego pojazdu:
a) doznał w wyniku zaistniałego wypadku obrażeń ciała lub zmarł,
b) w wyniku nagłego zachorowania został hospitalizowany lub
zmarł,
a żaden z pasażerów nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem danej kategorii; świadczenie nie obejmuje kosztów paliwa,
a także opłat drogowych i parkingowych,
Bez konieczności zajścia zdarzenia zakres ochrony ubezpieczeniowej
obejmuje:
1) pomoc informacyjną – Ubezpieczonemu przysługuje prawo do
otrzymania następujących, bieżących informacji po skontaktowaniu
się z Centrum Alarmowym:
a) informacje podróżne dotyczące:
• dokumentów wymaganych przy wjeździe i w czasie pobytu
w danym kraju, formalnościach związanych z podróżą,
• lokalizacji polskich placówek konsularnych za granicą,
• najdogodniejszych połączeń komunikacyjnych,
• specyfiki kraju podróży,
b) informacje medyczne dotyczące:
• aptek na terenie kraju, w tym lokalizacji, godzin pracy oraz
numerów telefonów,
• placówek medycznych (szpitale, przychodnie, itp.) na terenie
kraju, w tym lokalizacji, godzin pracy oraz numerów
telefonów,
c) informacje motoryzacyjne dotyczące:
• dostępności na terenie kraju autoryzowanych stacji obsługi,
serwisów opon, wypożyczalni samochodów,
• warunków drogowych i utrudnień na drogach krajowych,
• specyficznych przepisów ruchu drogowego w krajach
europejskich.
Centrum Alarmowe zastrzega sobie prawo do nieudzielania
informacji, jeżeli nie będzie to możliwe w momencie zgłoszenia
Ubezpieczonego przy użyciu dostępnych Centrum Alarmowemu
środków technicznych,
2) pomoc administracyjną – pomoc w przypadku utraty lub kradzieży
niezbędnych dokumentów podróżnych takich jak paszport, wiza
wjazdowa, bilet lotniczy, itp., polegającą na udzieleniu Ubezpieczonemu niezbędnych informacji dotyczących formalności, jakich
należy dopełnić u odpowiednich władz lub innych służb w celu
uzyskania wymiany utraconych lub skradzionych dokumentów,
3) pomoc prawną - obejmuje świadczenie przez Centrum Alarmowe,
na życzenie Ubezpieczonego następujących usług:
a) telefoniczną informację prawną – obejmująca telefoniczne
udzielanie informacji przez prawników, dotyczących następujących kwestii prawnych z zakresu życia codziennego: prawo
pracy, prawo konsumenckie, prawo rodzinne, prawo spadkowe,
prawo ubezpieczeniowe, pozostałe części prawa cywilnego
(tylko w zakresie umów cywilno-prawnych),
b) przesyłanie drogą elektroniczną aktów prawnych oraz wzorów
umów cywilno-prawnych – usługa obejmuje przesyłanie przez
Centrum Alarmowe na adres e-mail wskazany przez Ubezpieczonego żądanych przez niego aktów prawnych (ustawa,
rozporządzenie, uchwała) lub wzorów umów (umowa sprzedaży,
najmu, dzierżawy, pożyczki, darowizny, o pracę, o dzieło)
dotyczących zakresu prawa wskazanego powyżej.
Informacje uzyskane od prawnika, określone w „Pomocy Prawnej” mają
charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako ostateczna
ekspertyza prawna, ani też nie mogą być podstawą roszczeń
Ubezpieczonego wobec Ubezpieczyciela. Centrum Alarmowe nie
udzieli informacji prawnych jeżeli zapytanie dotyczy działalności
gospodarczej.
Świadczenia określone w ust. 2 pkt 3 oraz pkt 4 ppkt a, b nie mogą być
stosowane łącznie w odniesieniu do tego samego zdarzenia objętego
ochroną ubezpieczeniową.
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Świadczenia określone w ust. 3 pkt 3 mogą być zastosowane
maksymalnie 3 razy w okresie ubezpieczenia.
Świadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 jest realizowane
z uwzględnieniem następujących ograniczeń:
1) świadczenie pojazdu zastępczego nie obejmuje kosztów paliwa do
pojazdu zastępczego i innych opłat dodatkowych, rozumianych jako
kaucja na pokrycie udziału własnego oraz innych wymogów
stawianych przez firmy wynajmujące, jak również nie zwalniają
Ubezpieczonego z konieczności posiadania karty kredytowej lub
innych zabezpieczeń wymaganych przy udostępnieniu pojazdu
zastępczego zgodnie z ogólnymi warunkami wynajmu stosowanymi
przez wypożyczalnie. Centrum Alarmowe udzieli ubezpieczonemu
informacji o wyżej wymienionych wymaganiach w konkretnym
przypadku,
2) Ubezpieczonemu przysługuje dodatkowo możliwość skorzystania
z podstawienia pojazdu przez Centrum Alarmowe,
3) Ubezpieczony jest zobowiązany zapoznać się z ogólnymi warunkami
wynajmu oraz warunkami ubezpieczenia wynajmowanego pojazdu
i postępować zgodnie z otrzymanymi poleceniami i wskazówkami.
Jeżeli odległość od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego przekracza
1.000 km, przejazd, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt b, może za zgodą
Ubezpieczyciela odbyć się przy wykorzystaniu transportu lotniczego
(klasa ekonomiczna).
Ubezpieczeniem w wariancie PEŁNYM mogą być objęci właściciele
pojazdów, na rzecz których zawarte zostało z Ubezpieczycielem
ubezpieczenie autocasco pojazdów bądź ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe
w związku z ruchem pojazdu (dotyczy pojazdów z okresem eksploatacji
do 10 lat), pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki określonej
w tych umowach.

§8
W ramach ubezpieczenia assistance Ubezpieczyciel za pośrednictwem
Centrum Alarmowego organizuje i pokrywa również koszty holowania
pojazdu osoby poszkodowanej, unieruchomionego w następstwie wypadku,
przez sprawcę odpowiedzialnego za szkodę, który zawarł umowę w zakresie
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z Ubezpieczycielem.

1.

2.

3.
4.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności
§9
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) objęte zakresem ubezpieczenia pojazdów autocasco, o ile
Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia Autocasco z InterRisk
S.A. Vienna Insurance Group,
2) powstałe w pojazdach używanych w wyścigach i treningach do
wyścigów,
3) powstałe w pojazdach używanych do wynajmu zarobkowego
w wypożyczalniach samochodów,
4) powstałe w pojazdach używanych do nauki jazdy,
5) powstałe w pojazdach używanych jako rekwizyty lub do jazd
próbnych,
6) w pojeździe oddanym do sprzedaży komisowej,
7) polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży bagażu, rzeczy
osobistych i przedmiotów pozostawionych w pojeździe na czas jego
holowania.
Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający
wyrządził szkodę umyślnie. W razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie się nie należy, chyba że wypłata odszkodowania odpowiada
w danych okolicznościach względom słuszności. Ubezpieczyciel nie
ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie przez osobę,
z którą Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym.
W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek postanowienia określone
w ust. 2 stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.
Ponadto umowa ubezpieczenia nie obejmuje i w związku z tym
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe
wskutek:
1) prowadzenia pojazdu przez właściciela pojazdu lub osobę
zamieszkałą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub
osobę uprawnioną do korzystania z tego pojazdu:
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2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

10)

1.

2.

3.

a) w stanie nietrzFȂXPǯDJBMCPXTUBOJFQPVȃZciu alkoholu,
b) pod XQZwem narkotyków i innych ǯSodków odur[BKǇDych lub
lekÓXPTBCJBKǇDych zEPMOPǯǉLoncentracji,
chZCBȃFOJFNJBPUPXQZXVOB[BKǯDJF[darzenia,
kierowania pojazdem (przez osoby wymienione w pkt.4 ppkt 1) bez
wymaganych prawem kraju zajǯcia zdarzenia uprawnieǤ do
kierowania ubezpieczonym pojazdem, chZCBȃFOJFNJBPUPXQZwu
OB[BKǯDJF[darzenia,
kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nie
posiadajǇcym aktualnego badania technicznego jak równieȃ
dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 81
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
Nr 98, poz. 602 z QÓȂOJFKT[ymi zmianami), chyba ȃF nie NJBP to
XQZXVOB[BKǯDJF[darzenia,
powtarzajǇcych siǒ awarii tego samego rodzaju, bǒdǇcych
OBTUǒQTUwem nie VTVOJǒDJBich przyczyny po udzieleniu ǯXJBED[enia
przez Ubezpieczyciela,
VȃZwania pojazdu jako nar[ǒE[JBprzFTUǒQTUwa, przez XBǯDJDJFMBlub
osobǒ uprawnionǇ do korzystania lub rozporzǇdzania tym
pojazdem,
VȃZULowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem a UBLȃF
zaistniae wskutek niewaǯciwego zaadowania i przewoȃenia
BEVOLV CBHBȃV
strajków, i zamieszek,
E[JBBǤ wojennych, stanu wojennego, rozruchów, TBCPUBȃV a UBLȃF
aktów terroru,
E[JBBOJB promieniowania jonizacyjnego lub skBȃFOJB radioaktywnego, bez X[HMǒEV na ȂSÓEP jego pochodzenia, a w szczFHÓMOPǯDJ
QPDIPE[ǇDFHP z paliwa KǇESowego lub jakichkolwiek odpadów
promieniotwórczych QPXTUBZch w wyniku reakcji rozpadu albo
syntezZKǇESowej,
skBȃFOJB lub zanieczyszczenia ǯSodowiska lub pojazdu odpadami
przemysowymi albo zanieczyszczeniami emitowanymi do
otoczenia;

§10
Ubezpieczyciel nie zwraca kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego KFȃFMJnie QPXJBEPNJo zdarzeniu i nie uzyskBzgody Centrum
Alarmowego, nawet KFȃFMJTǇone PCKǒUFzakresem ubezpieczenia, a ich
wysokPǯǉNJFǯDJTJǒw granicach limitów PEQPXJFE[JBMOPǯDJ o których
mowa w § 14.
+FȃFMJ z okPMJD[OPǯDJ sprawy wynika, ȃF 6CF[QJFD[BKǇDy z przyczyn
obiektywnych nie by w stanie zgosiǉ zdarzenia do Centrum
Alarmowego niezwocznie po jego zajǯciu, Ubezpieczyciel moȃe
dokPOBǉ refundacji poniesionych przez 6CF[QJFD[BKǇDFHP kosztów do
wysokPǯDJ  w jakiej zPTUBZCZone poniesione, gdyby dane ǯXJBED[enie
CZPCF[QPǯSednio zorganizPXBOFJPQBDPOFQSzez Centrum Alarmowe.
Refundacja, o której mowa w ust. 2 NPȃFzPTUBǉdokonana wZǇD[OJFna
podstawie orygJOBÓX rachunków lub faktur za VTVHi, których koszt
6CF[QJFD[BKǇDy QPOJÓT w zXJǇ[Lu z wZTUǇQJFOJFN zdarzenia PCKǒUFHP
ubezpieczeniem wraz z orygJOBBNJEPXPEÓXJDI[BQBUy.
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W przypadku uznania [BTBEOPǯDJ wniosku o rFGVOEBDKǒ Centrum
Alarmowe dziaajǇc w imieniu Ubezpieczyciela dokonuje zwrotu
kosztów w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o rFGVOEBDKǒ
Zawarcie umowy ubezpieczenia
§11
6NPXǒ ubezpieczenia zawiera TJǒ na podstawie pisemnego wniosku
6CF[QJFD[BKǇDFHP po uprzednim dokonaniu przez Ubezpieczyciela
identyfikacji pojazdu.
Wniosek 6CF[QJFD[BKǇDFHP winien [BXJFSBǉ co najmniej OBTUǒQVKǇDF
dane:
1) JNJǒ OB[wisko (nazXǒ JBESFT TJFE[JCǒ 6CF[QJFD[BKǇDFHP,
2) imiǒ, nazwisko (nazwǒ) i adres (siedzibǒ) Ubezpieczonego/
Ubezpieczonych (dotyczy przypadku zawarcia umowy na cudzy
rachunek),
3) przedmiot ubezpieczenia,
4) okres ubezpieczenia,
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3.

4.

5) wariant ubezpieczenia,
6) propozyDKǒ VTUBMFǤ dodatkowych lub odmiennych od zapisów
niniejszych owu, o ile 6CF[QJFD[BKǇDy chce je wprPXBE[Jǉ do
umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczyciel NPȃF V[BMFȃOJǉ zawarcie umowy ubezpieczenia od
uzyskania dodatkowych informacji, NBKǇDych XQZw na PDFOǒ ryzyka
ubezpieczeniowego, o czym inforNVKF6CF[QJFD[BKǇDFHPOBQJǯNJF.
+FȃFMJwniosek nie zawiera wszystkich danych okrFǯMPOych w ust. 2 lub 3
albo zosta sporzǇdzony wadliwie lub niezgodnie z warunkami
ubezpieczenia, UbezpieczajǇcy zobowiǇzany jest na wezwanie
Ubezpieczyciela odpowiednio go V[VQFOJǉ  X[HMǒEOJF spor[ǇE[Jǉ
nowy wniosek, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma
Ubezpieczyciela w tej sprawie. Niedotrzymanie powZȃT[ego terminu
powoduje ȃFVNPXBVCF[QJFD[enia nie zostaje zawarta.
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na ten sam okres ubezpieczenia,
na jaki zPTUBB zawarta z Ubezpieczycielem umowa ubezpieczenia
autocasco pojazdów albo ubezpieczenia PEQPXJFE[JBMOPǯDJ cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody QPXTUBF w zXJǇ[Lu
z ruchem pojazdu.
Okres ubezpieczenia okrFǯMBTJǒXVNPXJFVCF[QJFD[enia.
Ubezpieczyciel potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia QPMJTǇ lub
innym dokumentem ubezpieczenia.
PPD[ǌUFLJLoniec odpoXJFE[JBMOPǴDJ
§12
W umowie ubezpieczenia okrFǯMBTJǒEBUǒQPD[ǇULPXǇi kPǤDPXǇokresu
ubezpieczenia.
0EQPXJFE[JBMOPǯǉ Ubezpieczyciela z tZUVV zawartej umowy ubezpieczenia rozpoczyna TJǒ od dnia wskazanego w umowie jako QPD[ǇUFL
ochrony ubezpieczeniowej (okresu ubezpieczenia) jednak nie wczFǯOJFK
OJȃ od dnia OBTUǒQOFHP po PQBDFOJV skBELi, chyba ȃF umówiono TJǒ
inaczej.
0EQPXJFE[JBMOPǯǉ6CF[QJFD[yciela ustaje z dniem:
1) VQZwu okresu ubezpieczenia,
2) PETUǇQJFOJBprzez 6CF[QJFD[BKǇDFHPlub Ubezpieczyciela od umowy
ubezpieczenia,
3) rozwiǇzania umowy ubezpieczenia w wyniku wypowiedzenia
o którym mowa w § 13 ust. 2 i 3,
4) wyrejestrowania pojazdu,
5) przFKǯDJB prawa XBTOPǯDJ na JOOǇ PTPCǒ  z wZKǇULiem przFKǯDJB
prawa XBTOPǯDJ pojazdu na dotychczasowego posiadacza; w tej
sytuacji PEQPXJFE[JBMOPǯǉ nie ustaje pod warunkiem, ȃF posiadacz
pojazdu CZ w dotychczasowej umowie ubezpieczenia UbezpieD[BKǇDym.
RozXJǌ[BOJFVNPwy ubezpieczenia
§13
+FȃFMJ umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres EVȃT[y OJȃ szFǯǉ
NJFTJǒDy 6CF[QJFD[BKǇDy ma prawo PETUǇQJFOJB od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy 6CF[QJFD[BKǇDy jest
przFETJǒCJPSDǇ w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
W przypadku ujawnienia okPMJD[OPǯDJ  która QPDJǇHB za TPCǇ JTUPUOǇ
[NJBOǒ prawEPQPEPCJFǤTUwa wypadku, kBȃEB ze stron NPȃF ȃǇEBǉ
odpowiedniej zmiany wysokPǯDJskBELi, poczZOBKǇDod chwili, w której
[BT[B ta okPMJD[OPǯǉ  nie wczFǯOJFK jednak OJȃ od QPD[ǇULu CJFȃǇDFHP
okresu ubezpieczenia. W razie [HPT[enia takiego ȃǇEBOJB druga strona
NPȃFw terminie 14 dni wZQPXJFE[JFǉVNPXǒze skutkiem natychmiastowym.
Jeȃeli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoǯǉ jeszcze przed
[BQBDFOJFN skBELi, a skBELa nie zPTUBB [BQBDPOB przez UbezQJFD[BKǇDFHP w terminie, Ubezpieczyciel NPȃF wZQPXJFE[JFǉ VNPXǒ
ze skutkiem natychmiastowym i ȃǇEBǉ [BQBUy skBELi za okres, przez
który QPOPTJ PEQPXJFE[JBMOPǯǉ W przypadku braku wypowiedzenia
umowy ubezpieczenia wygasa ona z koǤcem okresu, za który
przZQBEBBOJF[BQBDPOBTLBELa.
Umowa ubezpieczenia rozwiǇzuje siǒ w przypadku przeniesienia
XBTOPǯDJpojazdu na JOOǇPTPCǒ z wZKǇULiem przFKǯDJBprawa XBTOPǯDJ
pojazdu na dotychczasowego posiadacza; w tej sytuacji umowa
ubezpieczenia nie rozXJǇ[VKFTJǒpod warunkiem, ȃFposiadacz pojazdu
CZXEPUychczasowej umowie ubezpieczFOJB6CF[QJFD[BKǇDym.
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Umowa ubezpieczenia rozXJǇ[VKFTJǒ
1) [VQZwem okresu ubezpieczenia na który zPTUBB[BXBSta,
2) z chXJMǇXyrejestrowania pojazdu,
3) [EOJFNPETUǇQJFOJBPEVNPXy ubezpieczenia,
4) z dniem rozXJǇ[BOJB umowy ubezpieczenia autocasco lub ubezpieczenia odpowiedzialnoǯci cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych za szkPEZQPXTUBFX[XJǇ[Lu z ruchem pojazdu.
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Limit odpoXJFE[JBMOPǴDJ
§14
GórnǇ granicǒ odpowiedzialnoǯci Ubezpieczyciela dla jednego
zdarzenia stanowi kwPUBPEQPXJBEBKǇDB
1) w wariancie PODSTAWOWYM:
a) w przypadku naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia równowarUPǯDJ&63O,
b) w przypadku holowania pojazdu - równowarUPǯDJ&63O,
2) w wariancie ROZSZERZ0/:.J1&/:.- równowarUPǯDJ&63O.
Do obliczania równowarUPǯDJ w [PUych kwoty okrFǯMPOFK w innej
walucie przyjmuje TJǒǯSedni kurs tej waluty PHBT[BOy przez Narodowy
Bank Polski z dnia wZTUǇQJFOJBT[Lody.
SkBELa ubezpieczeniowa
§15
WysokPǯǉ OBMFȃOFK skBELi ubezpieczeniowej okrFǯMPOB jest w umowie
ubezpieczenia.
WysokPǯǉ skBELi ubezpieczeniowej V[BMFȃOJPOB jest od wariantu
ubezpieczenia.
Przy ustaleniu wysokPǯDJ skBELi ubezpieczeniowej VX[HMǒEOJB TJǒ
koszty zXJǇ[BOF z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz z jej
wykonywaniem.
WysokPǯǉ skBELi ubezpieczeniowej ustalana jest wFEVH taryfy
PCPXJǇ[VKǇDFKXEOJV[BXBScia (lub zmiany) umowy ubezpieczenia.
SkBELa za ubezpieczenie powinna CZǉ[BQBDPOBjednorazowo w dniu
zawarcia umowy, chyba ȃF strony umowy VTUBMJZ w umowie (polisie)
QÓȂOJFKT[y terNJOQBUOPǯDJ
+FȃFMJ taryfa skBEFL nie VX[HMǒEOJB ubezpieczanego ryzyka, wówczas
wysokPǯǉ skBELi ubezpieczeniowej ustalana jest na podstawie
indywidualnej oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela.
WysokPǯǉ skBELi z tZUVV udzielonej przez Ubezpieczyciela ochrony
ubezpieczeniowej, jak rÓXOJFȃ termin QBUOPǯDJ okrFǯMPOy jest w dokumencie potwierE[BKǇDym zawarcie umowy ubezpieczenia.
W przypadku PETUǇQJFOJBod umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia
umowy przez LUÓSǇLolwiek ze stron, Ubezpieczycielowi OBMFȃZ TJǒ
skBELa za okres, w którZNVE[JFMBPDISony ubezpieczeniowej.
W przypadku rozXJǇ[BOJB umowy ubezpieczenia przed VQZwem
okresu, na który zPTUBB zawarta 6CF[QJFD[BKǇDFNV przZTVHVKF zwrot
skBELi za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
Prawa i oboXJǌ[Li stron
§16
Ubezpieczyciel zPCPXJǇ[BOy jest do zachowania OBMFȃZUFK TUBSBOOPǯDJ
przy zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczyciel przekazuje UbezpieczajǇcemu wszelkie informacje
OJF[CǒEOF do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, a w razie
powstania szkody zPCPXJǇ[BOy jest do terminowej jej likwidacji.
Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel ma PCPXJǇ[ek
EPSǒD[Zǉ 6CF[QJFD[BKǇDFNV tekst owu. Na ȃǇEBOJF Ubezpieczonego,
Ubezpieczyciel udzieli informacji o postanowieniach zawartej umowy
oraz owu w zakresie w jakim dotyD[Ǉ praw i PCPXJǇ[Lów Ubezpieczonego.
6CF[QJFD[BKǇDFNV6CF[QJFD[onemu z umowy ubezpieczenia, przZTV
guje prawo skadania skarg i zaȃaleǤ bezpoǯrednio do ZarzǇdu
Ubezpieczyciela lub za QPǯSednictwem 0EE[JBV czy UFȃ Przedstawicielstwa Ubezpieczyciela, w którym zawarto lub w imieniu którego
zawarto VNPXǒ ubezpieczenia. Skargi i [BȃBMFOJB TǇ rozpatrywane
w DJǇHV 30 dni MJD[ǇD od daty otrzymania skargi lub [BȃBMFOJB przez
Ubezpieczyciela.
§17
Przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 6CF[QJFD[BKǇDy PCPXJǇ[BOy
jest QPEBǉ do XJBEPNPǯDJ Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie
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okPMJD[OPǯDJ  o które Ubezpieczyciel zapytyXB w formularzu wniosku
albo przed zwarciem umowy w innych pismach. +FȃFMJ 6CF[QJFD[BKǇDy
zawiera VNPXǒprzez przedstawiciela, PCPXJǇ[ek ten DJǇȃZ rÓXOJFȃna
przedstawicielu i obejmuje ponadto okPMJD[OPǯDJKFNV[OBOF.
W okresie trwania umowy ubezpieczenia 6CF[QJFD[BKǇDy zPCPXJǇ[BOy
jest [HBT[Bǉ Ubezpieczycielowi wszelkie zmiany okPMJD[OPǯDJ
wymienionych w ust. 1, niezXPD[OJFQPQPX[JǒDJVPOJDIXJBEPNPǯDJ
Ubezpieczyciel nie ponosi PEQPXJFE[JBMOPǯDJ za skutki okPMJD[OPǯDJ 
które z naruszeniem ust. 1 i ust. 2 nie zPTUBZ podane do jego
XJBEPNPǯDJ
W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia jest zawierana na cudzy
rachunek, UbezpieczajǇcy powiadamia w formie pisemnej
Ubezpieczonego o zakresie i sposobie wykonania PCPXJǇ[Lów
wynikBKǇDych dla Ubezpieczonego z niniejszych owu.
6CF[QJFD[BKǇDy zPCPXJǇ[BOy jest:
1) [BQBDJǉskBELǒubezpieczFOJPXǇw ustalonym w umowie ubezpieczenia terminie,
2) QPEFKNPXBǉ ǯSodki ostrPȃOPǯDJ i [BTUPTPXBǉ TJǒ do [BMFDFǤ
Ubezpieczyciela, jakie stosownie do stanu rzeczy wskB[B w celu
[BQPCJFȃFOJBQPXTUBOJVT[Lody,
3) podejmowaǉ dziaania zapobiegawcze oraz ǯrodki ostroȃnoǯci
XDFMV[BQPCJFȃFOJBQPXTUBOJVT[Lody,
4) przestrzFHBǉ PCPXJǇ[Lów okrFǯMPOych w niniejszych owu oraz
w dokumencie potwierE[BKǇDym zawarcie umowy ubezpieczenia
(polisie).
§18
W przypadku powstania szkody 6CF[QJFD[BKǇDy lub osoba uprawniona
do korzystania lub rozpor[ǇE[BOJBUym pojazdem zPCPXJǇ[BOy jest do:
1) VȃZǉ EPTUǒQOych mu ǯSodków w celu zmniejszenia rozmiarów
szkody. Jeȃeli UbezpieczajǇcy umyǯlnie lub wskutek raȃǇcego
niedbalstwa nie wykona PCPXJǇ[Lów okrFǯMPOych w niniejszym
postanowieniu Ubezpieczyciel jest wolny od PEQPXJFE[JBMOPǯDJ za
szkPEZQPXTUBF[UFHPQPXodu,
2) w razie [BKǯDJB zdarzenia VQSBXOJBKǇDFHP 6CF[QJFD[BKǇDFHP do korzystania z pomocy oferowanej przez producenta lub importera
pojazdu w ramach gwarancji - skorzystania z niej w pierwszej
kPMFKOPǯDJ
PPOBEUPEPPCPXJǇ[LÓX6CF[QJFD[BKǇDFHPOBMFȃZ:
1)

2) QPEKǇǉ aktyXOǇ XTQÓQSBDǒ z Centrum Alarmowym w celu wZKBǯ
nienia wszelkich okPMJD[OPǯDJ powstania szkody i ustalenia jej
rozmiaru oraz VE[JFMJǉ wZKBǯOJFǤ dotyD[ǇDych szkody, OJF[CǒEOych
do ustalenia odpowiedzialnoǯci Ubezpieczyciela i zakresu
ǯXJBED[FǤ
3) VE[JFMJǉ pilotowi wszelkich OJF[CǒEOych QFOPNPDOJDtw i okB[Bǉ
mu dowód rejestracyjny pojazdu,
4) nie powier[Bǉwykonania VTVH, do których TQFOJFOJBzPCPXJǇ[BOy
jest Ubezpieczyciel innym osobom, chyba ȃFCentrum Alarmowe nie
przZTUǇQJdo TQFOJBOJBǯXJBED[enia w okresie 2 (dwóch) godzin od
zawiadomienia o szkodzie lub wyrazi [HPEǒ na TQFOJFOJF VTVH
przF[JOOǇPTPCǒ
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Roszczenia regresowe
§19
Z dniem wypaty odszkodowania roszczenie UbezpieczajǇcego/
Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za szkPEǒ 
przechodzi z mocy prawa na Ubezpieczyciela do wysokPǯDJ kosztów
ǯXJBED[FǤ +FȃFMJ Ubezpieczyciel pokrZ tylko D[ǒǯǉ szkody, UbezpieczajǇcemu/Ubezpieczonemu przysuguje co do pozostaej czǒǯci
pierwszFǤTUwo zaspokojenia przed roszczeniem Ubezpieczyciela.
Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na Ubezpieczyciela,
KFȃFMJ sprawDǇ szkody jest osoba, z LUÓSǇ 6CF[QJFD[BKǇDy pozostaje we
wspólnym gospodarstwie domowym, a UBLȃF osoba uprawniona do
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korzystania lub rozpor[ǇE[BOJB tym pojazdem, chyba ȃF sprawca
wyr[ǇE[JT[LPEǒVNZǯMOJF.
6CF[QJFD[BKǇDy/Ubezpieczony PCPXJǇ[BOy jest VE[JFMJǉ Ubezpieczycielowi wszelkich informacji i pomocy, dostarczZǉ dokumenty, o które
Ubezpieczyciel poprPTJ, a [OBKEVKǇ TJǒ w jego posiadaniu, a UBLȃF
umoȃliwiǉ prowadzenie czynnoǯci niezbǒdnych do skutecznego
dochodzenia roszczFǤregresowych przeciw osobom trzecim odpowiedzialnym za szkPEǒ
+FȃFMJ6CF[QJFD[BKǇDy/Ubezpieczony skutecznie zrzekTJǒ w DBPǯDJlub
D[ǒǯDJ  bez zgody Ubezpieczyciela, praw do roszczenia odszkodowawczego, przZTVHVKǇDych mu w stosunku do osoby odpowiedzialnej za
szkPEǒ  Ubezpieczyciel NPȃF PENÓXJǉ organizacji i pokrycia kosztów
ǯXJBED[FǤw DBPǯDJlub w D[ǒǯDJco do której OBTUǇQJPzrzeczenie. +FȃFMJ
fakt ten zostanie ujawniony KVȃ po zorganizowaniu i pokryciu kosztów
ǯXJBED[FǤ  Ubezpieczyciel NPȃF ȃǇEBǉ zwrotu DBPǯDJ lub D[ǒǯDJ tych
kosztów w czǒǯci której UbezpieczajǇcy/Ubezpieczony zrzek siǒ
roszczenia.
Postanowienia kPǩDowe
§20
Wszystkie zawiadomienia i PǯXJBED[enia stron, w zXJǇ[Lu z VNPXǇ
ubezpieczenia powinny CZǉ  pod rygorem OJFXBȃOPǯDJ  skBEBOF na
QJǯNJF za pokwitowaniem przZKǒDJB lub przFTBOF listem poleconym.
+FȃFMJto zPTUBPwczFǯOJFKuzgodnione NJǒE[y stronami zawiadomienia
i PǯXJBED[enia w powZȃT[ym zakresie NPHǇ CZǉ przekazywane drPHǇ
elektrPOJD[OǇ
Strony TǇ zPCPXJǇ[BOJF [BXJBEPNJǉ o kBȃEPSB[owej zmianie siedziby
lub adresu, odpowiednio w [BMFȃOPǯDJ od tego czy strPOǇ jest osoba
fizyczna czy prawna.
Powództwo o roszczenia wynikBKǇDF z umowy ubezpieczenia NPȃOB
wytoczZǉalbo wFEVHprzepisów o XBǯDJXPǯDJogólnej albo przed TǇE
XBǯDJXy dla miejsca zamieszkania lub siedziby 6CF[QJFD[BKǇDFHP
Ubezpieczonego.
Prawem XBǯDJXym dla umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie
niniejszych owu jest prawo polskie.
§21
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