Karta informacyjna o produkcie dla dystrybutora
Ubezpieczenie komunikacyjne
Ubezpieczyciel: TUiR „WARTA” S.A.

 rodukt: ZIELONA KARTA
P
(Dział II, Grupa 10)

Zatwierdzenie produktu
Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
w krajach, przy wjeździe do których wymagane jest posiadanie certyfikatu międzynarodowej karty ubezpieczenia samochodowego (Zielonej Karty)
o symbolu C2505, zostały wprowadzone Uchwałą nr 21/2016 Zarządu TUiR „WARTA” S.A. z dnia 2 lutego 2016 roku. Powyższe OWU mają zastosowanie
do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 2 lutego 2016 roku.

Informacje o produkcie
Zielona Karta to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem za szkody powstałe w związku z ruchem tego
pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są osoby, będące posiadaczami pojazdu mechanicznego, których dane, zgodnie z dowodem rejestracyjnym,
są określone w Zielonej Karcie lub osoby kierujące tym pojazdem, upoważnione przez właściciela.
Warta ponosi odpowiedzialność do wysokości minimalnych sum gwarancyjnych przewidzianych w przepisach prawnych państwa, na terytorium
którego miało miejsce zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową, jednak nie niższych niż sumy określone w umowie ubezpieczenia.
Umowę można zawrzeć na dowolny okres, ale nie krótszy niż 15 dni i nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Grupa docelowa
Zielona Karta jest kierowana do posiadaczy zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej pojazdów silnikowych, których konstrukcja umożliwia
jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h (z wyłączeniem ciągników rolniczych), oraz przyczep, którzy chcą rozszerzyć podstawową ochronę pojazdu
ubezpieczonego w Warcie w zakresie OC o kraje, w których przy wjeździe na ich terytoria wymagane jest posiadanie certyfikatu Zielonej Karty.

Antygrupa
Osoby, które:
– nie spełniają cech grupy docelowej
– wyjeżdżają tylko do krajów UE i pozostałych państw porozumienia wielostronnego, w których wystarczające jest posiadanie obowiązkowego OC
posiadacza pojazdu mechanicznego

Źródła szczegółowych informacji na temat produktu
1) Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych
pojazdów w krajach, przy wjeździe do których wymagane jest posiadanie certyfikatu międzynarodowej karty ubezpieczenia samochodowego
(Zielonej Karty)
2) karta „Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym” dla produktu Warta Zielona Karta
3) strona www.warta.pl
4) wytyczne do zawierania umów ubezpieczeń komunikacyjnych

