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Szczegółowy zakres ubezpieczenia
I. Ubezpieczenie Auto Casco
Zakres ubezpieczenia AC:
Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w pojeździe lub jego wyposażeniu w związku z
ruchem i postojem pojazdu wskutek:
a) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z innym pojazdem,
osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,
b) uszkodzenia przez osoby trzecie – dewastacja (w tym również włamanie),
c) zdarzeń losowych: pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego,
powodzi, zatopienia, opadów atmosferycznych, huraganu, zapadania bądź osuwania się
ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz
pojazdu,
d) kradzieży pojazdu, jego części bądź wyposażenia,
e) uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub
kradzieży pojazdu.
Wymagane warunki dodatkowe:
- Rozliczenie szkody: bezgotówkowe, serwisowe.
- Wartość pojazdów: brutto (z VAT) wg aktualnego katalogu Infoexpert.
- Wykupiony udział własny i amortyzacja.
- Franszyza integralna nie przekraczająca 500,00 zł
- Niezmienność wartości pojazdu w okresie ubezpieczenia.
- Franszyza redukcyjna: brak
II. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu
mechanicznego
Zakres ubezpieczenia:
Trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu
oraz:
1. podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu,
2. podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu
na trasie jazdy,
3. podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
4. podczas załadowywania i rozładowywania pojazdu bądź przyczepy zespolonej z
pojazdem.
Ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa zawału serca oraz udaru mózgu,
powstałe u kierowcy podczas ruchu pojazdu mechanicznego.
Suma ubezpieczenia: 10 000 zł na osobę
III. ASSISTANCE
Zakres ubezpieczenia:
Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej (w przypadku uszkodzenia, wypadku, kolizji lub
awarii pojazdu):
1. organizację i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia lub organizację i holowanie
pojazdu do najbliższego zakładu naprawczego zdolnego usunąć awarię.
2. pomoc kierowcy i pasażerom, poszkodowanym w wypadku lub awarii, kradzieży pojazdu,
jego części w tym koniecznie poniesione koszty zakwaterowania.
3. ochrona assistance dotyczy pojazdów ciężarowych o ładowności do 3,5 tony.
Zostają zniesione zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mówiące o minimalnej
odległości od miejsca zdarzenia do siedziby Zamawiającego.

