Ubezpieczenie Auto Casco
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Produkt: Auto Casco

z siedzibą w Polsce, numer zezwolenia: RP-006-23-90 z 12 lutego 1990 r.

Dokument ten zawiera podstawowe informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Pełne informacje o produkcie ubezpieczeniowym przekazywane przed zawarciem umowy ubezpieczenia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) Auto Casco zatwierdzonych Uchwałą
Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 14.02.2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie pojazdu wraz z wyposażeniem podstawowym lub dodatkowym oraz ogumienie kół i felgi od zdarzeń polegających
na utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia w wyniku zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia (dział II załącznika
do Ustawy z dnia 11 września 2015 r., o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, grupa 3).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

Przedmiotem ubezpieczenia nie mogą być m.in.:

pojazd samochodowy wraz z wyposażeniem podstawowym,

pojazdy starsze niż 15 lat,

dodatkowe wyposażenie pojazdu,

pojazdy uczestniczące w rajdach, konkursach, próbach i treningach,

ogumienie kół oraz felgi w ubezpieczonym pojeździe.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

pojazdy nieposiadające aktualnego badania technicznego lub dopuszczenia do ruchu,

w zakresie ograniczonym:

quady,

szkody powstałe w wyniku: deszczu nawalnego,
gradu, huraganu, lawiny, osuwania się i zapadania
ziemi, powodzi, pożaru, trąby powietrznej, trzęsienia
ziemi, uderzenia pioruna, zatopienia pojazdu i innych
zdarzeń niż wyżej wymienione, z wyłączeniem szkód
powstałych wskutek działania osób trzecich lub zwierząt,
szkody powstałe w wyniku kradzieży przedmiotu
ubezpieczenia.
oraz
w zakresie pełnym (tzw. all risk) dodatkowo:
szkody powstałe wskutek jak i w następstwie działania
osób trzecich lub zwierząt,
szkody polegające na utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia powstałe w wyniku
zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia (w tym
również kradzieży, rabunku oraz wandalizmu) wchodzące w zakres ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również (za opłatą
dodatkowej składki):
zniszczenie, uszkodzenie lub utratę fotelika dziecięcego,
zniszczenie zamków w pojeździe albo konieczność
wymiany zamków w pojeździe w przypadku utraty
kluczyków do pojazdu,
zniszczenie opon i felg lub felg w pojeździe (opcja
Auto Koło) do wysokości sumy ubezpieczenia 3 000 zł.
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pojazdy wykonane poza wytwórnią fabryczną,

Po opłaceniu dodatkowej składki, ubezpieczeniem mogą
być objęte pojazdy wykorzystywane do celów specjalnych, a także motocykle od ryzyka kradzieży.

pojazdy z układem kierowniczym po prawej stronie.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
UNIQA nie ponosi odpowiedzialności m.in. za szkody i ich
następstwa powstałe w ubezpieczonym pojeździe:
których wartość nie przekracza 400 zł,
powstałe podczas kierowania pojazdem przez Ubezpieczonego lub osobę upoważnioną do kierowania pojazdem
w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości,
po użyciu narkotyków lub innych środków odurzających lub bez uprawnień do kierowania tym pojazdem,
w tym bez ważnego prawa jazdy i innych dokumentów wymaganych przepisami kraju zajścia wypadku,
chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody,
polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ogumienia,
chyba że powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub
zniszczeniem innych części pojazdu (np. felgi), objętych
ubezpieczeniem,
szkody eksploatacyjne,
powstałe wskutek eksploatacji pojazdu niezgodnie
z przeznaczeniem lub normami określonymi przez producenta pojazdu,
powstałe wskutek uszkodzenia silnika w wyniku zassania
do niego wody,
spowodowane podczas wyścigów, konkursów i treningów do tych jazd.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Terytorium Europy i innych krajów europejskich (Rosja i Turcja w europejskich częściach ich terytoriów) oraz na terytorium Maroka,
Izraela i Tunezji.
Jeżeli nie umówiono się inaczej i nie opłacono dodatkowej składki, na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy ubezpieczeniem nie są objęte
szkody powstałe w wyniku: pożaru, wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wewnątrz lub
zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, rabunku (rozboju) oraz kradzieży jego wyposażenia podstawowego lub dodatkowego.
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Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązkiem ubezpieczonego jest m.in.:
udzielić odpowiedzi na pytania zadane przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
zgłosić niezwłocznie zmiany w okolicznościach, o które pytała UNIQA przed zawarcie umowy,
poinformować ubezpieczyciela o zmianie danych adresowych, zmianie numeru rejestracyjnego pojazdu, sprzedaży pojazdu lub
wykupu pojazdu z leasingu (kredytu),
w razie utraty lub uszkodzenia klucza lub kart kodowych, sterowników do pojazdu:
-

poinformować o tym fakcie UNIQA w ciągu 24 h,

-

wymienić na swój koszt zamki w pojeździe oraz zamontowac na swój koszt nowe urządzenia zabezpieczające pojazd, chyba
że w umowie ubezpieczenia umówiono się inaczej i wykupiono opcję, w której UNIQA zwraca koszt wymiany lub naprawy
zamków,

niezwłocznie zgłosić szkody do UNIQA,
użyć dostępnych środków w celu ratowanie przedmiotu uubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
powiadomić policję (w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, w przypadku uczestnictwa w wypadku drogowym lub
gdy osoby doznały obrażeń ciała, w przypadku powzięcia wiadomości o kradzieży, rabunku (rozboju) pojazdu lub jego wyposażenia,
podjąć odpowiednie działania, przewidziane przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym, w celu zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu w miejscu kolizji lub wypadku,
wskazać okoliczności powstania szkody,
umożliwić ubezpieczycielowi dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody i jej wysokości oraz
udzielić niezbędnych wyjaśnień w tym zakresie,
zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Jednorazowo przy zawarciu umowy ubezpieczenia,
lub w ratach, zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Odpowiedzialność UNIQA rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki w wysokości ustalonej w umowie.
Odpowiedzialność UNIQA ustaje m.in.: w przypadku odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia, rozwiązania umowy ubezpieczenia, upływu okresu, na jaki umowa została zawarta, wyczerpania sumy ubezpieczenia, zbycia pojazdu,
utraty pojazdu w wyniku szkody całkowitej.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy:
ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy,
gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę:
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia po zaistnieniu szkody niezależnie od tego czy UNIQA wypłaciła odszkodowanie czy też odmówiła jego wypłaty,
ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku.
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