Szczególne warunki ubezpieczenia komunikacyjnego
Program BMW Ubezpieczenia

Poniższa tabela wskazuje informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:
RODZAJ INFORMACJI

Przesłanki wypłaty
odszkodowania i innych
świadczeń.
Ograniczenia oraz wyłączenia
odpowiedzialności zakładu
ubezpieczeń uprawniające
do odmowy wypłaty
odszkodowania i innych
świadczeń lub ich obniżenia.

NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ
WZORCA UMOWY
§ 3 ust. 2 pkt 1, 4-5
Informacje zawarte w niniejszej tabeli należy odczytywać
z uwzględnieniem definicji zawartych we właściwych
OWU
§ 3 ust. 2 pkt 4-5
Informacje zawarte w niniejszej tabeli należy odczytywać
z uwzględnieniem definicji zawartych we właściwych
OWU

–1–

Szczególne warunki ubezpieczenia komunikacyjnego
Program BMW Ubezpieczenia
§1
W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych BMW Ubezpieczenia, zwanym dalej Programem BMW Ubezpieczenia, określonym
w niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia, zwanych dalej
warunkami, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska
Spółka Akcyjna, (dalej: Allianz), zawiera pakietowe umowy ubezpieczeń
komunikacyjnych za pośrednictwem autoryzowanych dealerów pojazdów marek BMW, MINI i Rolls-Royce.
§ 2.
1. W Programie BMW Ubezpieczenia Allianz udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie:
1) Obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwanego dalej ubezpieczeniem OC;
2) Ubezpieczenia Autocasco;
3) Ubezpieczenia Car Assistance;
4) Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów pojazdów w związku z ruchem tych pojazdów,
zwanego dalej ubezpieczeniem NNW;
5) Ubezpieczenia Informacja Prawna;
6) Ubezpieczenia Ochrony Prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – w zależności od decyzji Ubezpieczającego;
7) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych w ruchu zagranicznym, zwanego dalej ubezpieczeniem Zielonej Karty – w zależności od decyzji Ubezpieczającego.
2. Wszelkie pojęcia pisane wielką literą użyte w niniejszych warunkach
mają znaczenie przypisane im w definicjach zawartych we właściwych ogólnych warunkach ubezpieczenia.
§ 3.
W zawieranych w ramach Programu BMW Ubezpieczenia umowach
ubezpieczenia mają zastosowanie:
1. W zakresie ubezpieczenia OC – ustawa z dn. 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
2. W zakresie ubezpieczenia Autocasco ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska
S.A. nr 19/2022, zwane dalej OWU Autocasco z uwzględnieniem
następujących zmian (warunki szczególne):
1) Treść § 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„W przypadku zaistnienia Szkody Częściowej zakres odpowiedzialności Allianz ustalany jest według zasad opisanych w wariancie serwisowym.”;
2) Treść § 5 ust. 1, pkt. 17 nie obowiązuje;
3) Treść § 11 ust. 4 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„Suma wypłaconych odszkodowań nie przekroczy kwoty 5 000 zł
albo 10 000 zł w czasie trwania rocznej Umowy Ubezpieczenia
Autocasco, w zależności od wybranego przez Ubezpieczającego
przy zawieraniu Umowy Ubezpieczenia wariantu ubezpieczenia.
Wyczerpanie limitu 5000 zł albo 10000 zł, w zależności od wybranego przez Ubezpieczającego wariantu ubezpieczenia, powoduje utratę zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia”;
4) W treści § 11 dodaje się ust. 5 o następującej treści:
„Ubezpieczenie Bagażu”
1) Ubezpieczający za opłatą dodatkowej składki może rozszerzyć zakres Umowy Ubezpieczenia o opcję pokrycia straty
polegającej na zniszczeniu lub uszkodzeniu bagażu;
2) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje bagaż, który stanowią
przewożone w Ubezpieczonym Pojeździe w chwili wystąpienia szkody następujące przedmioty:
– laptopy, smartfony, tablety, telefony komórkowe, nawigacje samochodowe, kamery cyfrowe, aparaty cyfrowe, rejestratory jazdy, czytniki książek elektronicznych, przenośne
konsole do gier,
– wózki i gondole dziecięce
– torby, walizki, z wyłączeniem ich zawartości, chyba że są to
przedmioty wymienione powyżej;
3) Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest do limitu 2 000 zł,
na wszystkie szkody w bagażu w czasie trwania rocznej Umowy Ubezpieczenia Autocasco, który jest pomniejszany aż do
wyczerpania w rocznym Okresie Ubezpieczenia o wysokość
wypłacanych odszkodowań;
4) Allianz ponosi odpowiedzialność za szkody, w przypadku zaistnienia łącznie następujących przesłanek:
– uszkodzenie lub zniszczenie bagażu nastąpiło w tym samym zdarzeniu ubezpieczeniowym, w którym uszkodzeniu
lub zniszczeniu uległ Ubezpieczony Pojazd,
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– istnieje odpowiedzialność Allianz za szkodę w Ubezpieczonym Pojeździe;
5) Na wniosek Allianz Ubezpieczony zobowiązany jest przedstawić
uszkodzony lub zniszczony w wypadku bagaż;
6) Ustalając wysokość odszkodowania za zniszczony lub uszkodzony bagaż Allianz stosuje ceny rynkowe towarów obowiązujące
w dniu zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego na terenie miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego, z potrąceniem
Amortyzacji.
7) Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się wartości zabytkowej, wartości kolekcjonerskiej, naukowej, intelektualnej;
5) W treści § 11 dodaje się ust. 6 o następującej treści:
„Utrzymanie wartości fakturowej pojazdu”
1) Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych,
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU Autocasco, Ubezpieczający za opłatą dodatkowej składki może
rozszerzyć zakres ubezpieczenia Autocasco zawartego na
okres jednego roku o opcję pokrycia straty finansowej poniesionej na skutek całkowitego zniszczenia Ubezpieczonego
Pojazdu (Szkoda Całkowita) lub kradzieży pojazdu;
2) Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową
mogą być objęte wyłącznie pojazdy w drugim lub trzecim roku
ich eksploatacji, nabyte na podstawie faktury zakupu na terytorium Polski jako fabrycznie nowe i zarejestrowane na terytorium Polski, których właścicielem jest w dniu zawarcia Umowy Ubezpieczenia osoba, która nabyła pojazd jako fabrycznie
nowy na terytorium Polski;
3) Na podstawie niniejszej klauzuli, w przypadku powstania
Szkody Całkowitej lub Kradzieży pojazdu, objętych ochroną
na podstawie OWU Autocasco, przysługuje odszkodowanie
w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy ceną nabycia
Ubezpieczonego Pojazdu jako fabrycznie nowego, określoną
w fakturze zakupu pojazdu, a Sumą Ubezpieczenia wskazaną
w Umowie Ubezpieczenia, jednak nie wyższej niż 100 000 zł;
W zakresie ubezpieczenia Car Assistance mają zastosowanie
ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance dla BMW, doręczone
Ubezpieczającemu przed zawarciem niniejszej Umowy Ubezpieczenia, wskazane we Wniosku oraz potwierdzone w polisie.
W zakresie ubezpieczenia NNW mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy
i pasażerów, doręczone Ubezpieczającemu przed zawarciem niniejszej Umowy Ubezpieczenia, wskazane we Wniosku oraz potwierdzone w polisie.
W zakresie ubezpieczenia Informacja Prawna mają zastosowanie
ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna, doręczone Ubezpieczającemu przed zawarciem niniejszej Umowy Ubezpieczenia,
wskazane we Wniosku oraz potwierdzone w polisie.
W zakresie ubezpieczenia Ochrony Prawnej mają zastosowanie
ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej, doręczone Ubezpieczającemu przed zawarciem niniejszej Umowy Ubezpieczenia,
wskazane we Wniosku oraz potwierdzone w polisie.
W zakresie ubezpieczenia Zielonej Karty mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym, doręczone Ubezpieczającemu przed zawarciem niniejszej Umowy Ubezpieczenia,
wskazane we Wniosku oraz potwierdzone w polisie.

§ 4.
1. Postanowienia niniejszych warunków mają pierwszeństwo w stosowaniu przed postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia
wskazanych w § 3 niniejszych warunków.
2. Wszelkie wyrażenia zawarte w niniejszych warunkach, które nie zostały szczegółowo zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w OWU
Autocasco.
§ 5.
Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone
uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 28/2022.
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