Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

UBEZPIECZENIE AUTO CASCO
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
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 Casco Nr PL-5AC zatwierdzone uchwałą Zarządu Balcia Insurance SE Nr LV1_0002/02-03-03-2021-32 z dnia 12.02.2021 r. oraz Wniosku-Polisie.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenia Auto Casco jest dobrowolnym ubezpieczeniem, mającym na celu zapewnienie Ubezpieczonemu ochronę jego pojazdu/wyposażenia dodatkowego
od zdarzeń losowych w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży.
Ubezpieczenie Auto Casco 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?






Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Przedmiotem Ubezpieczenia Auto Casco są pojazdy
mechaniczne, zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej lub niepodlegające rejestracji, dopuszczone do
ruchu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Ubezpieczeniem Auto Casco objęte są szkody polegające
na uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży pojazdu, jego
części lub wyposażenia.
Ubezpieczenie Auto Casco może zostać zawarte
w wariancie:
 SERWIS – w przypadku ubezpieczenia pojazdów w
wieku do 3 lat lub starszych, pod warunkiem rozszerzenia
ochrony
ubezpieczeniowej
o
zniesienie
zużycia
eksploatacyjnego części i zespołów zakwalifikowanych do
wymiany (zniesienie amortyzacji części i zespołów
przeznaczonych do wymiany),
 KOSZTORYS.

pojazdów przystosowanych do ruchu lewostronnego (z kierownicą po
prawej stronie),
pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy,
pojazdów wynajmowanych zarobkowo,
pojazdów wykorzystywanych w ramach działalności gospodarczej
polegającej na przewozie przesyłek kurierskich i pocztowych,
pojazdów służących do zarobkowego przewozu osób (taxi),
pojazdów specjalistycznych przeznaczonych do transportu chorych,
rannych (ambulansy, karetki pogotowia),
pojazdy udostępnianych/użyczanych jako zastępcze na zasadach
innych niż wynajem pojazdu.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?


Suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia stanowi
górną granicę odpowiedzialności BALCIA.
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.













Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

BALCIA nie odpowiada między innymi za szkody:
powstałe na terytorium kraju nieobjętego ochroną ubezpieczeniową,
nieobjęte zakresem ochrony,
których wartość brutto nie przekracza określowej kwocie (franszyza
integralna),
BALCIA nie ponosi odpowiedzialności między innymi za szkody oraz
inne zdarzenia powstałe:
wskutek rażącego niedbalstwa, umyślnego działania lub zaniechania
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do
kierowania ubezpieczonym pojazdem, podczas kierowania
pojazdem przez właściciela lub upoważnionego kierowcę po użyciu
alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków,
środków psychotropowych, środków zastępczych albo podobnie
działających leków, o ile stan ten miał wpływ na zaistnienie zdarzenia
przewidzianego w umowie ubezpieczenia,
podczas kierowania pojazdem bez ważnych uprawnień,
wymaganych prawem kraju zajścia zdarzenia, o ile stan ten miał
wpływ na zaistnienie zdarzenia przewidzianego w umowie
ubezpieczenia,
spowodowane w innych okolicznościach niż podano w zgłoszeniu
szkody, jeżeli odmienne okoliczności szkody podane zostały przez
Ubezpieczającego w celu świadomego wprowadzenia BALCIA
w błąd i mają znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności BALCIA.



Ubezpieczenie Auto Casco, w zależności od wybranego zakresu, obowiązuje na terenie:

Polski,

Polski i Europy, z wyłączeniem następujących państw: Białorusi, Mołdawii, Ukrainy oraz europejskiej części Rosji,

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)

a)

b)

c)


Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:
W przypadku powstania szkody objętej zakresem ubezpieczenia, polegającej na uszkodzeniu ubezpieczonego pojazdu Ubezpieczony, Ubezpieczający lub
kierowca zobowiązani są:
 użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
 nie dokonywać w uszkodzonym pojeździe żadnych zmian, za wyjątkiem niezbędnych do kontynuowania bezpiecznej jazdy,
 do niezwłocznego powiadomienia BALCIA o powstałej szkodzie, w ciągu pięciu dni roboczych od daty jej powstania na terytorium Polski,
w ciągu pięciu dni roboczych od daty powrotnego przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie później niż w ciągu dziesięciu dni od daty jej
zaistnienia, w przypadku szkody powstałej za granicą.
 zabezpieczyć prawa dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.
W przypadku zaistnienia szkody kradzieżowej lub szkody powstałej w okolicznościach uzasadniających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo,
Ubezpieczony, Ubezpieczający lub osoba uprawniona do korzystania z pojazdu zobowiązani są:
 użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
 do niezwłocznego powiadomienia Policji, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin od powzięcia informacji o tych zdarzeniach, z wyjątkiem przypadków,
gdy dochowanie tego terminu było niemożliwe z przyczyn niezależnych,
 do niezwłocznego powiadomienia BALCIA , nie później niż w ciągu najbliższego dnia roboczego od powzięcia informacji o tych zdarzeniach,
 niezwłocznie przekazać do BALCIA dowód rejestracyjny pojazdu, kartę pojazdu (o ile została wydana), wszystkie posiadane kluczyki, karty oraz inne
urządzenia służące do otwarcia i/lub uruchomienia ubezpieczonego pojazdu oraz sterowniki służące do obsługi urządzeń przeciwkradzieżowych
(nie dotyczy utraty pojazdu wskutek rozboju).
W razie utraty dokumentów pojazdu, kluczyka lub sterowników służących do otwarcia lub uruchomienia pojazdu, kluczyka lub sterowników służących do
obsługi urządzeń przeciwkradzieżowych, które były wymagane przy zawarciu umowy, Ubezpieczony, Ubezpieczający lub osoba uprawniona do korzystania z
pojazdu zobowiązani są:
 zabezpieczyć pojazd przed kradzieżą z należytą starannością, do czasu wymiany zamków lub wkładek zamków, stacyjki, lub przekodowania modułu
urządzeń przeciwkradzieżowych,
 powiadomić BALCIA o ich utracie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 12 godzin od powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu,
 niezwłocznie dokonać wymiany zamków lub wkładek zamków, stacyjki, lub przekodowania modułu urządzeń przeciwkradzieżowych.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka za ubezpieczenie Auto Casco 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 zbycia przedmiotu ubezpieczenia,

z dniem wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą lub polegającą na utracie pojazdu wskutek kradzieży,

z dniem wypłaty odszkodowania wyczerpującego sumę ubezpieczenia,

z dniem zbycia przedmiotu ubezpieczenia, chyba że strony ustaliły inaczej,

z dniem udokumentowania trwałej i zupełnej utraty pojazdu w innych okolicznościach niż kradzież,

z dniem wyrejestrowania 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.

