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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne zawarte są w dokumencie ubezpieczenia
oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia Autocasco ustalonych uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń
Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych nr UZ/169/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. ze zmianami
wprowadzonymi uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych nr
UZ/174/2018 z dnia 26 września 2018 r.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie Autocasco to ubezpieczenie casco pojazdów lądowych, które należy do grupy 3 działu II ustawy o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Co jest przedmiotem

ubezpieczenia?

Ubezpieczamy pojazd wraz z wyposażeniem
wskazanym w umowie ubezpieczenia;
Odpowiadamy za uszkodzenie, zniszczenie lub
utratę pojazdu, jego część lub wyposażenia w
wyniku zdarzenia niezależnego od woli
właściciela lub posiadacza pojazdu.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Nie odpowiadamy między innymi za
szkody:
powstałe w wyniku zużycia, korozji, utlenienia
lub zawilgocenia pojazdu, jego części lub
wyposażenia,
kradzieżowe na terytorium Białorusi, Rosji,
Ukrainy i Mołdawii,
polegające na awarii pojazdu,
powstałe przez wykorzystanie pojazdu
niezgodnie z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwe załadowanie albo przewożenie
ładunku, bagażu lub innych rzeczy.
Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
Możemy odmówić poszkodowanemu wypłaty
odszkodowania, a w szczególności:
m. in. za szkody , których wartość nie przekracza
300 zł (franszyza integralna),
spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego
niedbalstwa przez Ubezpieczonego lub osobę
uprawnioną do korzystania z pojazdu, chyba że
w
razie
rażącego
niedbalstwa
zapłata
odszkodowania
odpowiada
w
danych
okolicznościach względom słuszności,
spowodowane umyślnie przez osobę, z którą
Ubezpieczony
pozostaje
we
wspólnym
gospodarstwie domowym,
powstałe podczas kierowania pojazdem przez
Ubezpieczonego,
osobę
uprawnioną
do
korzystania z pojazdu lub osobę, z którą
Ubezpieczony
pozostaje
we
wspólnym
gospodarstwie domowym:
w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu
alkoholu
lub
pod
wpływem
środków
odurzających, substancji psychotropowych lub
środków zastępczych w rozumieniu przepisów o
przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało
to
wpływu
na
zajście
wypadku
ubezpieczeniowego lub nie posiadającego

uprawnień
do
kierowania
pojazdem,
wymaganych prawem państwa, na terytorium
którego zaszedł wypadek ubezpieczeniowy,
chyba że nie miało to wpływu na zajście
wypadku ubezpieczeniowego,
powstałe
w
wyposażeniu
pojazdu
nie
wymienionym w umowie ubezpieczenia lub w
wyposażeniu
pojazdu
zamontowanym
po
zawarciu umowy ubezpieczenia, o którym nie
powiadomiono TUW PZUW, z zastrzeżeniem § 11
ust. 5,
polegające na utracie pojazdu wskutek jego
przywłaszczenia lub polegające na kradzieży
pojazdu, która miała miejsce w okresie tego
przywłaszczenia,
polegające na utracie pojazdu pochodzącego z
kradzieży, jeżeli w dniu faktycznej utraty pojazdu
nie upłynął wymagany przepisami prawa okres
do nabycia własności tego pojazdu przez
Ubezpieczonego na zasadzie dobrej wiary,
powstałe wskutek włamania, gdy nie dokonano
zabezpieczenia pojazdu w sposób przewidziany w
jego konstrukcji lub nie uruchomiono wszystkich
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, w które
pojazd
był
wyposażony,
chyba
że
niezabezpieczenie pojazdu lub nieuruchomienie
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych nie miało
wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego.
Suma ubezpieczenia
Sumę ubezpieczenia ustala się w uzgodnieniu z ubezpieczającym.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Polska, kraje Europy oraz Algieria, Maroko, Izrael, Tunezja, Cypr.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony ma obowiązek:
•
podać wszystkie informacje, o które pytamy przy zawarciu ubezpieczenia oraz poinformować nas o ich
zmianach;
•
opłacić składkę;
w razie zdarzenia poinformować nas o nim niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni
i podać wszystkie niezbędne informacje, o które poprosimy.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka płatna jest w formie bezgotówkowej lub w porozumieniu z TUW PZUW w formie gotówkowej, jednorazowo
lub w ratach, w terminach uzgodnionych z ubezpieczającym w umowie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia określonego w umowie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) z upływem okresu ubezpieczenia,
2) z chwilą przeniesienia własności,
3) z dniem odstąpienia ubezpieczającego od umowy,

4)
5)
6)

z dniem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w
wyniku nie opłacenia składki za dotychczas udzielaną ochronę ubezpieczeniową,
z upływem 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty składki/kolejnej raty składki pod warunkiem, że w
wezwaniu poinformowaliśmy o ustaniu odpowiedzialności, jeśli składka nie zostanie opłacona w tym czasie,
z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia,

7) z dniem wypowiedzenia umowy na skutek zmiany prawdopodobieństwa zajścia wypadku ubezpieczeniowego.
Jak rozwiązać umowę?
Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron, w wyniku wypowiedzenia przez jedną ze stron lub w wyniku
odstąpienia od umowy przez jedną ze stron.
Umowę możemy rozwiązać między innymi w poniższych przypadkach:
1) odstępujesz od umowy zawartej na ponad 6 miesięcy, możesz to zrobić w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Nie
możesz odstąpić od umowy, która miałaby trwać krócej niż 30 dni.
2) jedna ze stron zażądała zmiany składki w związku ze zmianą prawdopodobieństwa wypadku. Wtedy w ciągu 14
dni druga strona może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym,
3) wyczerpałeś sumę ubezpieczenia,
4) wyrejestrowałeś pojazd lub zarejestrowałeś go za granicą,
5) wezwaliśmy Cię do zapłaty kolejnej raty składki i poinformowaliśmy Cię o ustaniu odpowiedzialności, jeśli nie
zapłacisz we wskazanym czasie,
6) wypowiadamy Ci umowę ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów. Ważne powody to:
- wyszły na jaw rozbieżności w stanie lub danych pojazdu,
- okazało się, że właścicielem lub dysponentem pojazdu jest osoba inna niż wskazana w dokumencie
ubezpieczenia,
- Ty lub ubezpieczony podaliście nieprawdziwe informacje o okolicznościach powstania szkody,
– Ty lub ubezpieczony podaliście nieprawdziwe informacje, które mają wpływ na wysokość odszkodowania,
zwrot kosztów lub świadczenia.

