Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

UBEZPIECZENIE AUTO SZYBY
Przedsiębiorstwo: Balcia Insurance SE, Łotwa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej pod nr 40003159840.
Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000493693

Przedsiębiorstwo: Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze, ul. K. Valdemara 63, Ryga, LV-1142, Łotwa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej pod nr 40003159840, działająca
w Polsce w ramach oddziału zagranicznego przedsiębiorcy pod firmą Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa,
wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000493693, NIP: 108-00-16-534, REGON: 147065333 (zwana dalej: BALCIA).

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach, w szczególności w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia Auto Szyby Nr PL-6S zatwierdzonych uchwałą Zarządu Balcia Insurance SE Nr LV1_0002/02-03-03-2016-65 z dnia 05.12.2016 r. oraz Wniosku-Polisie.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenia Auto Szyby jest dobrowolnym ubezpieczeniem, mającym na celu organizację Ubezpieczonemu naprawy lub wymiany uszkodzonych lub zniszczonych
szyb w pojeździe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Ubezpieczenie Auto Szyby klasyfikuje się do grupy 3 według Załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. - Podział ryzyka według działów, grup i rodzajów
ubezpieczeń Dział II Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?








Przedmiotem Ubezpieczenia Auto Szyby są szyby (czołowa,
tylna i szyby boczne) zamontowane w ubezpieczonym
pojeździe.
Zakres ubezpieczenia obejmuje organizację przez BALCIA
naprawy lub wymiany uszkodzonych lub zniszczonych szyb
w pojeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku, gdy do wypadku doszło na terenie Europy poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Ubezpieczony może we
własnym zakresie zlecić za granicą naprawę lub wymianę
szyby w ubezpieczonym pojeździe. Wówczas BALCIA zwraca
Ubezpieczonemu poniesione, uzasadnione koszty naprawy
lub wymiany szyby na warunkach określonych w OWU
i w granicach sumy ubezpieczenia.
Ubezpieczenie Auto Szyby może zostać zawarte w wariancie
z udziałem własnym lub bez udziału własnego. Udział własny
dotyczy wyłącznie szyby czołowej.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
innych uszkodzeń pojazdów niż uszkodzenie szyby,
pojazdów innych niż samochody osobowe, samochody ciężarowe
o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5t, ciągniki siodłowe
i balastowe,
pojazdów starszych niż 13 lat.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
BALCIA nie odpowiada między innymi za szkody:
!
spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub inną Osobę Upoważnioną
do kierowania pojazdem lub rozporządzania nim, chyba że w razie
rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych
okolicznościach względom słuszności,
!
spowodowane
umyślnie
przez
osobę,
z
którą
Ubezpieczający/Ubezpieczony lub inna Osoba Upoważniona
do kierowania pojazdem lub rozporządzania nim pozostaje
we wspólnym gospodarstwie domowym,
!
spowodowane przez którąkolwiek z osób, która podczas kierowania
pojazdem:
!
znajdowała się w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie
nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych
(w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii),
chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody,
!
nie posiadała wymaganych prawem aktualnych uprawnień
do kierowania ubezpieczonym pojazdem, chyba że nie miało
to wpływu na powstanie szkody,
!
w innych szklanych elementach pojazdu: szyber-dachach, szkłach
reflektorówi świateł,
!
elementach związanych z szybami tj. w uszczelkach, w listwach, folii
antywłamaniowej, ogrzewaniu, instalacji alarmowej, antenie
radiowej, chyba, że powstały one jednocześnie.
!
Suma ubezpieczenia stanowi łączny limit odpowiedzialności BALCIA
dla jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.
Dla pojazdów:
!
osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
(DMC) do 3,5 t wynosi 2 000 PLN (brutto),
!
ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC)
powyżej 3,5 t, ciągników siodłowych i balastowych wynosi
6 000 PLN (brutto).
!
O ile nie umówiono się inaczej suma ubezpieczenia ulega
zmniejszeniu o kwotę każdego wypłaconego odszkodowania.
!
Suma ubezpieczona może zostać określona w wartościach netto
lub brutto.
!
Udział własny.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?


Ubezpieczenie Auto Szyby obowiązuje na terenie Europy.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

b)

Obowiązki na początku umowy ubezpieczenia:
Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości BALCIA wszystkie znane sobie okoliczności, o które BALCIA pytała w formularzu oferty albo przed
zawarciem umowy ubezpieczenia w innych pismach,
Ubezpieczający zobowiązany jest do opłaty składki lub jej pierwszej raty.

−
a)
b)
c)

Obowiązki w czasie trwania umowy ubezpieczenia:
Ubezpieczający obowiązany jest zawiadamiać BALCIA o zmianach wszelkich okoliczności, o których mowa powyżej,
Ubezpieczający zobowiązany jest do opłaty kolejnych rat składki,
Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić BALCIA o zbyciu lub wyrejestrowaniu ubezpieczonego pojazdu.

−
a)
b)
c)
d)

Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:
zgłosić szkodę telefonicznie, niezwłocznie po pozyskaniu informacji o zaistniałym zdarzeniu.
użyć dostępnych środków w celu zapobieżenia zwiększeniu się rozmiaru szkody,
przedstawić BALCIA posiadane dowody zaistnienia zdarzenia,
przedstawić BALCIA dowody poniesienia kosztów związanych z naprawą/wymianą szyby.

−
a)

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka za ubezpieczenie Auto Szyby płatna jest jednorazowo w chwili zawierania umowy ubezpieczenia lub w ratach. Terminy i kwoty kolejnych rat składki wskazane
są w dokumencie Wniosek-Polisa.
W przypadku osób fizycznych, składka płatna jest wyłącznie gotówką przy zawieraniu umowy ubezpieczenia – dotyczy płatności jednorazowych. Dla podmiotów
gospodarczych dopuszcza się płatność składki w formie przelewu z terminem płatności do 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Odpowiedzialność BALCIA rozpoczyna się:
−
od dnia następującego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki – dotyczy płatności
jednorazowych,
−
od dnia określonego w dokumencie ubezpieczenia jako pierwszy dzień okresu ubezpieczenia – dotyczy płatności ratalnych lub z odroczoną płatnością.
Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się:
−
z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia,
−
z dniem wypowiedzenia przez BALCIA umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym lub z upływem okresu, za który przypadała niezapłacona składka,
−
z upływem 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty zaległej, kolejnej raty składki, w przypadku braku jej wpłaty,
−
z dniem wypłaty odszkodowania/realizacji świadczenia wyczerpującego sumę ubezpieczenia,
−
z dniem zbycia ubezpieczonego pojazdu, chyba że strony ustaliły inaczej,
−
z dniem wyrejestrowania ubezpieczonego pojazdu.

Jak rozwiązać umowę?
W razie ujawnienia okoliczności, które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego, każda ze stron 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 ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy następuje
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć 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 ubezpieczenia. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia
Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim BALCIA udzielała ochrony ubezpieczeniowej.

