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Niniejszy dokument stanowi podsumowanie najważniejszych informacji dotyczących tego ubezpieczenia.
Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia znajdują się
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) zatwierdzone zatwierdzone w imieniu Zarządu Accredited Insurance (Europe)
Limited przez uprawnionych przedstawicieli 01 03 2021r.
!

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie AC, NNW, Assistance oraz Zielona Karta.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

✓
✓



✓
✓

AC – uszkodzenie pojazdu lub jego kradzież;
NNW – nieszczęśliwe wypadki związane z ruchem
pojazdu;
Assistance – holowanie pojazdu, jeśli jest to konieczne
po wypadku lub kolizji;
Zielona Karta – odpowiedzialność cywilna właściciela
pojazdu za wypadki, które miały miejsce w określonych
innych krajach..

Sumy ubezpieczenia/gwarancyjne:
AC – powinna być równa wartości pojazdu w momencie
zawierania umowy ubezpieczenia. Odpowiedzialność
Accredited w zakresie ubezpieczenia bagażu podróżnego
wynosi 5% sumy ubezpieczenia pojazdu, jednak nie więcej
niż 3.000 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia;
NNW – sumy ubezpieczenia określone w polisie;
Assistance – odległość 100 km od miejsca wypadku;
Zielona Karta – 5.210.000 euro na szkody osobowe i 1.050.000
euro na szkody majątkowe.

ryzyk, które nie zostały wybrane przez ubezpieczającego oraz
nie zostały potwierdzone w polisie

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
! Dobrowolny udział własny za szkodę lub stratę może być zawarty w
umowie ubezpieczenia, pomniejszając w ten sposób składkę
ubezpieczeniową o kwotę zgodną z obowiązującą taryfą składek.
! Obowiązkowy udział własny w wysokości 10% ustalonego
odszkodowania i nie mniej niż 2.000 złotych za każdą szkodę lub
stratę wyrządzoną przez kierowcę, który nie ukończył 25 lat lub
posiada prawo jazdy lub prawo do kierowania danym typem pojazdu
przez okres krótszy niż 24 miesiące
Ubezpieczyciel nie odpowiada za następstwa nieszczęśliwych
wypadków spowodowanych:
! przez kierowcę znajdującego się w stanie nietrzeźwości, po użyciu
alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji
psychotropowych lub substytutów w rozumieniu przepisów o
zapobieganiu narkomanii lub podobnych środków odurzających;
! w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia
przestępstwa;
! podczas kierowania pojazdem nieposiadającym ważnego badania
technicznego, jeżeli stan techniczny pojazdu miał wpływ na
powstanie wypadku;
! podczas prowadzenia pojazdu, jeżeli kierowca nie posiadał
wymaganych uprawnień do kierowania danym rodzajem
pojazdów, o ile miało to wpływ na zajście wypadku;
! w związku z popełnieniem samobójstwa lub samookaleczenia;
! zostały spowodowane umyślnie przez kierującego pojazdem;
! powstały na skutek działań wojennych, stanu wojennego i
wyjątkowego, wojny domowej lub niepokojów społecznych,
rozruchów, strajków;
! zostały spowodowane przez kierującego, który zbiegł lub oddalił się
z miejsca zdarzenia w sytuacji, gdy ciążył na nim wynikający z
przepisów prawa obowiązek pozostania na miejscu zdarzenia,
chyba że oddalenie miało na celu ratowanie życia lub zdrowia
ludzkiego;
! gdy pasażer świadomie podjął jazdę z kierowcą prowadzącym
pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu zgodnie z
definicjami zawartymi w OWU albo prowadzącym pojazd pod
wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii lub podobnie
działających leków.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✓
✓

Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium państw Unii Europejskiej i niektórych innych
krajów wymienionych w OWU.
W przypadku Zielonej Karty – na terytorium państw, których biura narodowe są Członkami Systemu Zielonej Karty .

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Niezwłoczne powiadomienie Accredited o wystąpieniu jakiegokolwiek zdarzenia ubezpieczeniowego;
Aktywna współpraca z Accredited w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności wypadku oraz określenia jego skutków;
Umożliwienie Accredited dokonania czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności wypadku, zasadności i wysokości roszczenia oraz
udzielenie pomocy i wyjaśnień w tym zakresie;
Zwolnienie lekarzy, u których leczył się przed wystąpieniem wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, z obowiązku zachowania tajemnicy
lekarskiej i wyrażenie zgody na udostępnienie dokumentacji medycznej;
Zwolnienie publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i ubezpieczeń społecznych z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej i
wyrażenie zgody na udostępnienie dokumentacji medycznej;
Poddanie się badaniu przez lekarzy wskazanych przez Accredited lub ewentualna obserwacja kliniczna, jeżeli jest wymagana przez Accredited;
Dostarczenie Accredited niezwłoczne po zakończeniu leczenia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o wypłatę świadczenia, w
tym w szczególności:
a) diagnozy medyczne oraz inne dokumenty stwierdzające przyczyny wypadku oraz zakres udzielonej pomocy medycznej;
b) oryginały rachunków za udzieloną pomoc medyczną lub inne koszty objęte ubezpieczeniem.
Dostarczenie innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka płatna jest w złotych, w sposób wskazany w dokumencie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki
ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty.
Jeżeli nie umówiono się inaczej, umowa jest zawierana na 12 miesięcy.
Odpowiedzialność Accredited wygasa:
a) z chwilą upływu okresu ubezpieczenia;
b) z upływem dodatkowego okresu 7 dni na opłacenie składki;
c) z dniem odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania;
d) w ramach ubezpieczenia NNW z chwilą wypłaty świadczenia lub świadczeń w łącznej wysokości równej odpowiednio sumie ubezpieczenia NNW
lub sumie ubezpieczenia kosztów leczenia;
e) w ramach Ubezpieczenia AC - po wyczerpaniu sumy ubezpieczenia;
f) w ramach Ubezpieczenia NNW – z chwilą wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia, do którego Ubezpieczenie NNW zostało
dołączone;
g) w Ubezpieczeniu Zielonej Karty i Ubezpieczeniu Assistance – na zakończenie ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia OC;
h) z dniem wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą lub z dniem wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną w pojeździe w wyniku Kradzieży;
i) z dniem, w którym Ubezpieczony traci prawo własności pojazdu, z wyłączeniem sytuacji, w których prawo własności pojazdu zostało przeniesione
na leasingobiorcę od leasingodawcy, jeżeli oba podmioty zostały wymienione w umowie jako Ubezpieczający i Ubezpieczony lub właściciel i
użytkownik pojazdu;
h) w dniu wyrejestrowania pojazdu.
Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w
terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Konsument, który zawarł
umowę ubezpieczenia na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni od
dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o której mowa w art. 39 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin
późniejszy. Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli oświadczenie zostało wysłane przed jego upływem. W przypadku odstąpienia przez
konsumenta od umowy ubezpieczenia, Accredited przysługuje jedynie część składki naliczonej proporcjonalnie za każdy dzień, w którym
Accredited zapewnia ochronę ubezpieczeniową. Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia NNW ze skutkiem natychmiastowym,
przy czym wypowiedzenie umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym Accredited zapewniał ochronę
ubezpieczeniową.

