Ubezpieczenie Assistance pojazdów dla OK-Moto Sp. z o.o.
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Produkt: Ubezpieczenie Assistance – Autotesto.pl
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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne dotyczące produktu ubezpieczeniowego podane są w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia GLOBAL MOTO ASSISTANCE zatwierdzonych uchwałą zarządu nr 25/04/2021 z dnia 26.04.2021 r. (zwane dalej OWU) zmienionych umową
ubezpieczenia grupowego assistance zawartą z OK-Moto Sp. z o.o. z dnia 21.02.2022 (zmiany uwzględnione w tekście jednolitym stanowiącym załącznik
do tej umowy) oraz dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Dobrowolne ubezpieczenie majątkowe, dział II grupy 18 zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Jest to ubezpieczenie dobrowolne chroniące osoby, które popadły w trudności w czasie podróży pojazdem wskutek zdarzeń określnych w OWU.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i/lub pokrycie kosztów pomocy na rzecz Ubezpieczonych.
Górną granicą odpowiedzialności COMPENSY na jedno i wszystkie zdarzenia jest suma ubezpieczenia wskazana w dokumencie ubezpieczenia (polisie).
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Brak ochrony na wypadek:
- szkód w mieniu i na osobie, w tym wyrządzanych innym uczestnikom wypadku pojazdem określonym w polisie
- kosztów części zamiennych oraz robocizny potrzebnych do naprawy pojazdu.
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Brak ochrony na wypadek szkód wyrządzonych:
- umyślnie przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osobę, z którą Ubezpieczający lub Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym
- szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa, chyba że umowa stanowi inaczej lub zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach
względom słuszności.
Produkt nie obejmuje również szkód powstałych:
– w następstwie Awarii lub Awarii Plus pojazdu będącej skutkiem nieusunięcia przyczyn wcześniejszej awarii, w związku z którą COMPENSA udzielała już
pomocy,
– w następstwie Awarii pojazdu, który nie przeszedł obowiązkowego przeglądu technicznego, a do Awarii doszło na skutek nienależytego stanu technicznego
lub niewystarczającej konserwacji pojazdu,
– w pojeździe, który w chwili zdarzenia powodującego szkodę nie był dopuszczony do ruchu w świetle przepisów obowiązujących w miejscu Zdarzenia lub nie
posiadał wymaganego tamtejszym prawem badania technicznego, o ile stan techniczny pojazdu był przyczyną Zdarzenia,
– w następstwie Zdarzenia będącego skutkiem kierowania pojazdem przez osobę w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków
odurzających, o ile kierowanie pojazdem w takim stanie było sprzeczne z przepisami prawa obowiązującymi w miejscu zdarzenia powodującego szkodę,
– w następstwie Zdarzenia będącego skutkiem kierowania pojazdem bez uprawnień wymaganych zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu Zdarzenia,
– w następstwie działań wynikających z konfliktów pomiędzy państwami, niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, jak i konfliktów w ramach
jednego państwa, w tym zamieszek, strajku, lokautu, sabotażu, zamachu stanu, zamachów terrorystycznych, oraz działań zmierzających do przeciwstawienia
się ww. zdarzeniom, w tym konfiskaty, rekwizycji, zajęcia, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia z nakazu organów sprawujących władzę,
– na skutek trzęsienia ziemi, reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia promieniotwórczego,
– w następstwie Zdarzenia będącego skutkiem użycia pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
– w następstwie Zdarzenia będącego skutkiem niewłaściwego załadowania pojazdu lub niewłaściwego przewożenia ładunku lub bagażu,
– w następstwie Zdarzenia będącego skutkiem użycia pojazdu w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa lub samobójstwa,
Produkt nie obejmuje także szkód powstałych w następstwie używania pojazdu:
–
jako rekwizytu,
–
do jazd próbnych lub testowych,
–
do nauki jazdy, do rajdów,
–
jazd treningowych i konkursowych,
–
podczas jego najmu przez inny podmiot (rent a car),
–
do przewożenia przesyłek kurierskich i ekspresowych,
–
do wykonywania usług holowniczych,
–
jako taksówki lub do przewozu osób za opłatą,
–
do poruszania się po płycie lotniska,
–
jako pojazdu specjalnego (decyduje wpis w dowodzie rejestracyjnym),
–
przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu
Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczną, kontrolę skarbową, Służbę
Celną, jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję Transportu Drogowego i Służbę Więzienną,
–
do przewozu paliw, gazów płynnych lub sprężonych,
–
do przewodu materiałów niebezpiecznych (ADR).

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia zaistniałe na terenie Polski:

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązki na początku umowy ubezpieczenia:
- podanie do wiadomości COMPENSY wszystkich znanych sobie okoliczności dotyczących przedmiotu ubezpieczenia, o które Towarzystwo zapytywało
w formularzu lub innych pismach przed zawarciem umowy.
Obowiązki w czasie trwania umowy:
- zawiadamianie COMPENSY o zmianie wszelkich okoliczności, podanych do wiadomości COMPENSY przed zawarciem umowy ubezpieczenia, po powzięciu
o nich wiadomości;
- poinformowanie o przeniesieniu prawa własności do przedmiotu ubezpieczenia;
- niezwłocznie zawiadomić Centrum Alarmowe Assistance o zdarzeniu dzwoniąc pod numer telefonu wskazany na polisie;
- udzielić Centrum Alarmowemu Assistance wyjaśnień w celu ustalenia okoliczności zdarzenia i zakresu potrzebnej pomocy;
- nie powierzać innym podmiotom wykonania świadczeń objętych ubezpieczeniem, chyba ze Centrum Alarmowe Assistance nie przystąpi do spełnienia
świadczeń w ciągu 2 godzin od chwili zawiadomienia;
- po kradzieży przedmiotu ubezpieczenia powiadomić policję
Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:
- Współpraca z COMPENSĄ w toku likwidacji szkody w zakresie niezbędnym do ustalenia istnienia i zakresu odpowiedzialności COMPENSY za zdarzenie.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Sposób opłacania składki wskazany jest w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.
Składka jest płatna jednorazowo stosownie do postanowień umowy ubezpieczenia.
Terminy płatności składki oraz ich wysokość określa się w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki
lub jej pierwszej raty. Daty początku i końca ochrony ubezpieczeniowej określone są w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:
- w dniu określonym w polisie jako koniec okresu ubezpieczenia
- z dniem odstąpienia od umowy lub z dniem jej rozwiązania w przypadkach określonych w umowie ubezpieczenia lub wynikających z przepisów prawa,
- z chwilą przeniesienia prawa własności przedmiotu ubezpieczenia
- z dniem wyrejestrowania pojazdu
Jak rozwiązać umowę?
➢ Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30
dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
➢ w razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia objętego ubezpieczeniem, każda ze stron może
żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu
ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
➢ COMPENSA może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z ważnych powodów określonych w OWU lub umowie ubezpieczenia.

