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Produkt: Ubezpieczenie Assistance Autopomoc

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia znajdują
się Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) zatwierdzone uchwałą zarządu z dnia 18.07.2019 r. oraz w innych
dokumentach.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie majątkowe, Dział II według Załącznika do Ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej, Grupa 18 – Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie
podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?



kosztów części zamiennych i kosztów
robocizny naprawy pojazdu objętego OC,
 kosztów paliwa, ubezpieczenia oraz opłat
za autostrady i parkingi,
 kosztów związanych z wynajmem innego
pojazdu, a także kosztów pojazdu
zastępczego.
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody jeżeli
Wypadek był następstwem następujących
przyczyn wewnętrznych:

Przedmiotem ubezpieczenia jest pomoc w
formie Holowania pojazdu mechanicznego
osobom objętym na terytorium Polski
ubezpieczeniem OC Gefion Insurance A/S
oraz

ubezpieczenia

cywilnej

odpowiedzialności

posiadaczy

pojazdów

mechanicznych za szkody powstałe na
terytorium państw będących członkami
Systemu Zielonej Karty w związku z ruchem


tych pojazdów.
Usługa Holowania Autopomoc świadczona
Ubezpieczonemu lub/i Kierowcy, w
przypadku gdy pojazd objęty OC na skutek
Unieruchomienia nie nadaje się do użytku,
czy dalszego bezpiecznego ruchu tego
pojazdu na drogach publicznych polega na
zorganizowaniu i pokryciu kosztów
Holowania pojazdu objętego OC do
najbliższego zakładu naprawczego, garażu,
parkingu lub do Miejsca zamieszkania na
odległość nie większą niż 100 km od
miejsca Wypadku na terytorium Polski.



Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?




!

!

!

!
!

mechanicznych, elektrycznych, elektro nicznych, pneumatycznych lub hydrau licznych, powodujących Unieruchomienie
pojazdu mechanicznego objętego OC,
awarii akumulatora; awarii ogumienia;
awarii oświetlenia, awarii wycieraczek
lub/i awarii pasów bezpieczeństwa - w
pojeździe objętym OC;
zatrzaśnięciu
kluczyków
wewnątrz
pojazdu mechanicznego objętego OC lub
uszkodzeniu kluczyków do tego pojazdu;
awarii alarmu w pojeździe objętym OC;
zatankowaniu paliwa przeznaczonego do
innego typu silnika lub brakiem paliwa
uniemożliwiającym kontynuację jazdy
pojazdem mechanicznym objętym OC.

Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony lub Kierowca jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od dnia Wypadku, zgłosić
telefonicznie pod numer +48 22 458 56 26 lub w formie elektronicznej na adres: szkody@polins.pl albo przez przedstawiciela
- adres i numery telefonów do przedstawiciela są zamieszczone w dokumencie ubezpieczenia OC lub OC Graniczne, prośbę o
pomoc w postaci usługi Holowania do przedstawiciela i na żądanie przedstawiciela przedstawić, dodatkowe informacje oraz
posiadane dowody potwierdzające okoliczności Wypadku. W formie pisemnej - drogą pocztową na adres: Polins Sp. z o.o.,
ul. Gabriela Narutowicza 18, 99-320 Żychlin, Polska.
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.
Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń trwa przez okres wskazany w umowie i kończy się z upływem ostatniego dnia tego
okresu.
Ochrona kończy się:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

z upływem okresu, na który została zawarta;
z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego;
z dniem odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, o ile umowa została
zawarta przed rejestracją pojazdu, a pojazd w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy nie został zarejestrowany;
w razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu
z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach
niepowodujących zmiany posiadacza, z uwzględnieniem art. 79 ust. 1 pkt. 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym;
z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, z uwzględnieniem art. 474 i art. 476 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późna. zm.);
z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą;
z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 40 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta;
z dniem wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt. 1 lub 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, albo
równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;

Jak rozwiązać umowę?
Od umowy ubezpieczenia można odstąpić w trybie określonym w art. 40 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Wszelkie oświadczenia dotyczące rozwiązania umowy, w formie pisemnej, należy kierować na adres Polins ., ul. Gabriela
Narutowicza 18, Żychlin, 99- 320, woj. łódzkie

