UBEZPIECZENIE AUTOCASCO –
PROGRAM ALLIANZ DEALER
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: Autocasco – Program Allianz
Dealer

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w treści wniosku ubezpieczeniowego, treści oferty
ubezpieczenia oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) Autocasco zatwierdzonych uchwałą Zarządu Allianz nr 78/2016 z dnia 28 czerwca
2016 roku oraz szczególnych warunkach ubezpieczeń komunikacyjnych (SWU) Program Allianz Dealer zatwierdzonych uchwałą Zarządu Allianz
nr 122/2016 z dnia 23.08.2016 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to dobrowolne ubezpieczenie obejmujące szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie pojazdu lub jego wyposażenia, Dział II, Grupa 3
zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

✓ Pojazdy wraz z wyposażeniem zarejestrowane w Rzeczpospolitej
Polskiej, których wiek w dniu zawarcia ubezpieczenia nie przekracza
12 lat.
✓ Ubezpieczenie obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie pojazdu lub jego wyposażenia wskutek następujących zdarzeń: wypadku, uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzieży,
pożaru, wybuchu, osmalenia, huraganu, gradu, uderzenia pioruna,
powodzi, osuwania się lub zapadania ziemi, lawiny lub innych sił
przyrody, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego
pochodzącego z zewnątrz pojazdu, utraty bądź zniszczenia kluczyków i innych urządzeń służących do otwierania lub unieruchomienia
pojazdu, uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz
wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej.
✓ Za opłatą dodatkowej składki zakres ochrony ubezpieczeniowej (do
limitu 2 000 złotych) może zostać rozszerzony o bagaż, który stanowią przewożone w ubezpieczonym pojeździe w chwili wystąpienia
szkody przedmioty wskazane szczegółowo w warunkach
ubezpieczenia.
✓ Za opłatą dodatkowej składki zakres ochrony ubezpieczeniowej
może zostać rozszerzony o szkody powstałe w pojazdach używanych
do prowadzenia działalności gospodarczej, wymienionych szczegółowo w warunkach ubezpieczenia.
✓ Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie może dla pojazdu do
trzeciego roku eksploatacji obejmować opcję braku utraty zniżek za
bezszkodowy przebieg ubezpieczenia – wówczas wyłącznie Allianz
nie uwzględni zwyżki za dwie szkody polegające wyłącznie na
naprawie lub wymianie szyb/szyby czołowej, bocznej lub tylnej, niezwiązanej z innymi uszkodzeniami pojazdu.
✓ Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie może obejmować
ubezpieczenie szyb – wówczas wyłącznie Allianz nie uwzględni
zwyżki za maksymalnie dwie szkody polegające wyłącznie na
naprawie szyb/szyby czołowej, bocznej lub tylnej lub wymianie szyb/
szyby bocznej lub tylnej niezwiązanej z innymi uszkodzeniami
pojazdu.
✓ Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie może obejmować
opcję braku utraty zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia
w przypadku szkód dotyczących części pojazdu określonych szczegółowo w warunkach ubezpieczenia do wysokości wybranego limitu
5.000 albo 10.000 złotych polskich.
✓ Ubezpieczenie, zawarte na okres jednego roku, może obejmować
opcję utrzymania wartości rynkowej pojazdu z dnia zawarcia umowy
ubezpieczenia przez cały okres ubezpieczenia.
✓ Suma ubezpieczenia odpowiada wartości pojazdu i stanowi górną
granicę odpowiedzialności w okresie trwania umowy ubezpieczenia.

✗ Szkód w wyposażeniu pojazdu nie będącym w nim
zamontowanym na stałe;
✗ Szkód w wyposażeniu niewyszczególnionym w dokumencie ubezpieczenia;
✗ Szkód wyrządzonych z winy umyślnej Ubezpieczonego
a także z winy umyślnej osób z którymi Ubezpieczony
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
✗ Szkód powstałych z przyczyn eksploatacyjnych;
✗ W odniesieniu do szkód polegających na zniszczeniu lub
uszkodzeniu bagażu nie uwzględnia się wartości zabytkowej, wartości kolekcjonerskiej, naukowej, intelektualnej lub osobistych upodobań;
✗ Szkód w pojazdach do transportu towarów
niebezpiecznych;
✗ Szkód spowodowanych przez Ubezpieczonego lub
osobę upoważnioną przez niego do kierowania pojazdem, lub osobę z którą Ubezpieczony pozostaje we
wspólnym gospodarstwie domowym, którzy prowadzili
pojazd po użyciu alkoholu, pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków
zastępczych.

Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej dotyczą szkód:
! Powstałych podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym w Rzeczypospolitej Polskiej;
! Polegających na kradzieży pojazdu, do której doszło
wskutek nienależytego zabezpieczenia pojazdu, kluczyków lub sterowników lub pozostawienia kluczyków i sterowników wewnątrz pojazdu bez nadzoru;
! Polegających na zatarciu lub przegrzaniu silnika i jego
osprzętu lub innych zespołów, w tym skrzyni biegów oraz
polegających na uszkodzeniu silnika wskutek zassania
wody;
! Powstałych podczas kierowania pojazdem, który nie
posiadał ważnego badania technicznego, jeżeli stan
techniczny miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody;
! O wartości nieprzekraczającej 500 zł (franszyza
integralna).

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✓ Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów europejskich i krajów basenu Morza Śródziemnego (oprócz Algierii, Libii), z zastrzeżeniem, że
ochrona na terytorium Białorusi, Mołdawii, Ukrainy i europejskim terenie Rosji nie obejmuje szkód powstałych wskutek kradzieży bez względu
na wariant, w jakim zawarto umowę ubezpieczenia, jeżeli nie umówiono się inaczej.
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Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Przed zawarciem umowy:
– Podanie do wiadomości Ubezpieczyciela okoliczności, o które pytał Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy;
– Udostępnienie pojazdu i dokumentów żądanych przez Ubezpieczyciela w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego;
– Poniesienie kosztów wyceny rzeczoznawcy w przypadku braku akceptacji wyceny przez systemy eksperckie Ubezpieczyciela.
W czasie trwania umowy:
– Utrzymanie w stanie sprawnym wszystkich Urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą;
– Niezwłoczne powiadomienie Allianz o zmianie okoliczności, o które pytał Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy;
– Opłacenie składki za cały okres ochrony.
W związku z wystąpieniem szkody:
– Niezwłoczne powiadomienie o zaistniałej szkodzie, uzyskanie oświadczenia sprawcy, jeśli za szkodę odpowiedzialna jest osoba trzecia oraz
zanotowanie danych dotyczących pojazdu, kierowcy, numeru dokumentu ubezpieczenia wraz z nazwą i adresem ubezpieczyciela w zakresie
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
– Użycie dostępnych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów;
– Udostępnienie na żądanie Ubezpieczyciela uszkodzonego pojazdu do oględzin;
– Nie dokonywanie zmian w uszkodzonym pojeździe, o ile nie jest to uzasadnione kontynuowaniem jazdy, nie podejmowanie naprawy pojazdu
bez wcześniejszego uzgodnienia z Ubezpieczycielem;
– Powiadomienie Ubezpieczyciela i Policji w przypadku kradzieży ubezpieczonego pojazdu lub jego części lub wyposażenia oraz tylko
Ubezpieczyciela 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 i niezwłocznie wymienić
zabezpieczenia pojazdu;
– Przedstawienie dowodów dotyczących wystąpienia zdarzenia i rozmiarów szkody oraz współpraca z Ubezpieczycielem w tym zakresie.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
– Składka płatna jednorazowo lub w 2 ratach w złotych polskich, gotówką lub przelewem na konto na zasadach i w terminie wskazanym
w umowie ubezpieczenia. W przypadku wyczerpania sumy ubezpieczenia w ramach wypłaty odszkodowania składka staje się 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 niż od
dnia następnego po opłaceniu całości składki lub jej pierwszej raty i zawierana jest na okres jednego roku. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje
się z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, z chwilą wypłaty odszkodowania za szkodę będącą skutkiem całkowitego zniszczenia
lub kradzieży pojazdu albo po wyczerpaniu sumy ubezpieczenia wskutek wypłaty odszkodowań, z dniem zbycia pojazdu, 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
pisemnie w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy Ubezpieczyciel nie poinformował Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy,
termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie.
– 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.

