UBEZPIECZENIE OD ZNISZCZENIA POJAZDU
WSKUTEK POŻARU ORAZ OD KRADZIEŻY
ALLIANZ ONLINE
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1,
02-685 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 28261 (Allianz)
Produkt: Od zniszczenia pojazdu wskutek pożaru oraz od kradzieży Allianz Online
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące niniejszego produktu udostępnione są Klientowi w treści wniosku ubezpieczeniowego, treści oferty ubezpieczenia oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia od zniszczenia pojazdu wskutek pożaru oraz
od kradzieży Allianz Online (dalej OWU) zatwierdzonych uchwałą Zarządu Allianz z dnia 22 listopada 2017 roku nr 103/2017 i znajdujących zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 grudnia 2017 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to dobrowolne ubezpieczenie z Działu II z Grupy 3 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, od kradzieży oraz
szkody całkowitej wynikającej z pożaru pojazdu. Ubezpieczenie dotyczy pojazdu zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, użytkowanego
w sposób zwykły.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

✓ Pojazdy wraz z wyposażeniem, zarejestrowane
w Rzeczpospolitej Polskiej, których wiek w dniu zawarcia umowy jest powyżej 4 lat i nie więcej niż 18 lat.
✓ Ubezpieczenie obejmuje szkody polegające na kradzieży pojazdu oraz szkody spowodowane pożarem,
które zostały zakwalifikowane jako szkoda całkowita.
✓ Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres
12 miesięcy.
✓ Suma ubezpieczenia jest ustalana indywidualnie wg
wartości rynkowej pojazdu na dzień zawierania
umowy i nie może być niższa niż 5000 zł oraz nie wyższa niż 40000 zł.

✗ Szkód wyrządzonych z winy umyślnej Ubezpieczonego, z winy umyślnej osób, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, z winy umyślnej osób upoważnionych przez
Ubezpieczonego do kierowania pojazdem
✗ Szkód spowodowanych wskutek rażącego niedbalstwa
✗ Pojazdów używanych jako taksówki lub służących do przewozu pasażerów za opłatą, pojazdów używanych do jazd próbnych i demonstracyjnych, pojazdów używanych do nauki jazdy, pojazdów używanych do
wynajęcia lub udostępniane jako zastępcze
✗ Pojazdów do transportu towarów niebezpiecznych
✗ Ubezpieczenie nie obejmuje poszczególnych kategorii pojazdów
wyszczególnionych w OWU

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
! Szkody o wartości nieprzekraczającej 500 zł (franszyza integralna)
! Szkody wyrządzone z winy umyślnej Ubezpieczającego, z winy umyślnej osób, z którymi Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. W razie zawarcia Umowy ubezpieczenia na cudzy
rachunek powyższe zasady stosuje się odpowiednio do
Ubezpieczonego
! Szkody polegające na kradzieży pojazdu, do której doszło wskutek
nienależytego zabezpieczenia pojazdu, kluczyków / sterowników lub
ich pozostawienia w pojeździe bez nadzoru
! Szkody powstałe w wyposażeniu pojazdu niewyszczególnione
w polisie
! Szkody powstałe z przyczyn eksploatacyjnych, polegające na awarii,
związane z wadami produkcyjnymi pojazdu
! Szkody powstałe wskutek/w trakcie naprawy, konserwacji
! Szkody polegające na pożarze, będącego skutkiem nieprawidłowego
zamontowania/eksploatacji instalacji gazowej

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
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✓ Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów europejskich i krajów basenu Morza Śródziemnego (oprócz Algierii, Libii i Syrii). Na terytorium
Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy obejmujemy ochroną jedynie ryzyko zniszczenia całkowitego pojazdu (szkoda całkowita) wskutek pożaru.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Przed zawarciem umowy:
– Przekazanie Allianz wszystkich znanych sobie okoliczności, o które Allianz zapytywał we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia
albo w innych pismach przed zawarciem umowy,
– Udostępnienie pojazdu i dokumentów dotyczących pochodzenia, nabycia, stanu technicznego, potwierdzenia uiszczenia należności podatkowych w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego,
– Poniesienie kosztów wyceny pojazdu przez certyfikowanego rzeczoznawcę w przypadku braku akceptacji wyceny przez systemy eksperckie
ubezpieczyciela.
W czasie trwania umowy:
– Utrzymanie w stanie sprawnym wszystkie określone w umowie ubezpieczenia Urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą przez cały okres
ubezpieczenia,
– Powiadomienie Allianz o zmianie w/w okoliczności niezwłocznie,
– Opłacenie składki za cały okres ochrony, również w przypadku wypowiedzenia,
– Informowanie o każdej zmianie adresu korespondencyjnego.
W związku z wystąpieniem szkody:
– Powiadomienie o zaistniałej szkodzie nie później niż w ciągu 4 dni,
– Użycie dostępnych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
– Udostępnienie na żądanie Allianz uszkodzonego pojazdu do oględzin,
– Niedokonywanie zmian w uszkodzonym pojeździe, o ile nie jest to uzasadnione kontynuowaniem jazdy, niepodejmowanie naprawy pojazdu
bez wcześniejszego uzgodnienia z Allianz,
– Powiadomienie Allianz i policji w przypadku kradzieży ubezpieczonego pojazdu lub jego części lub wyposażenia oraz tylko Allianz w przypadku utraty kluczyka, sterownika do otwarcia lub uruchomienia pojazdu bądź uruchomienia urządzenia zabezpieczającego pojazd przed
kradzieżą nie później niż w ciągu 48 godzin od powzięcia informacji o tych okolicznościach niezwłoczne dokonanie wymiany zabezpieczeń
pojazdu,
– Przedstawienie dowodów dotyczących wystąpienia zdarzenia i rozmiarów szkody oraz współpraca z Allianz w tym zakresie.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
– Jednorazowo lub w ratach określonych w polisie, w złotych polskich.
– W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego powodującego obowiązek wypłaty odszkodowania wyczerpującego Sumę ubezpieczenia, pozostała do zapłaty składka ubezpieczeniowa staje się natychmiast wymagalna, co oznacza konieczność jej natychmiastowej
zapłaty.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
– Jeżeli nie umówiono się inaczej, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty podanej w umowie ubezpieczenia, nie wcześniej jednak
niż od dnia następnego po opłaceniu składki.
– Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki zawarto ubezpieczenie, z chwilą wypłaty odszkodowania za szkodę będącą
skutkiem całkowitego zniszczenia lub kradzieży pojazdu z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia, z chwilą wyrejestrowania pojazdu
lub jego demontażu, z dniem zbycia pojazdu, z dniem rejestracji pojazdu zagranicą, z dniem wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron
(w sytuacjach przewidzianych w OWU), z chwilą zmiany sposobu użytkowania pojazdu na inny niż możliwy do objęcia ochroną ubezpieczeniową (zgodnie z OWU).

Jak rozwiązać umowę?
– Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia
pisemnie w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
– W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia ubezpieczeniowego, każda ze
stron umowy 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 ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

