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               OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ AUTO CASCO 

UBEZPIECZENIE AUTO CASCO
TAK NIE

Klauzula Stałej Sumy Ubezpieczenia pojazdów nowych

Na mocy niniejszego rozszerzenia strony ustalają na potrzeby ubezpieczenia Auto Casco, Ŝe Suma Ubezpieczenia pojazdu nabywanego w

autoryzowanym punkcie sprzedaŜy jako fabrycznie nowy i którego okres eksploatacji nie przekroczył 12 m-cy, przyjęta w wysokości równej

wartości fakturowej pojazdu w dniu nabycia, będzie niezmienna w okresie ubezpieczenia do 12 m-cy eksploatacji. Za wartość rynkową pojazdu

w okresie ubezpieczenia do 12 m-cy eksploatacji przyjmuje się Sumę Ubezpieczenia określoną w umowie ubezpieczenia  

TAK

Klauzula Stałej Sumy Ubezpieczenia pojazdów z okresem eksploatacji pow. 12 m-cy

Na mocy niniejszego rozszerzenia strony ustalają na potrzeby ubezpieczenia Auto Casco, Ŝe Suma Ubezpieczenia pojazdu w 12 -miesięcznym

okresie ubezpieczenia będzie stała t.j. za wartość rynkową pojazdu przyjmuje się określoną w umowie ubezpieczenia Sumę Ubezpieczenia.

TAK

Klauzula Nieredukcyjnej Sumy Ubezpieczenia 

Na mocy niniejszego rozszerzenia strony ustalają na potrzeby ubezpieczenia Auto Casco, Ŝe Suma Ubezpieczenia pojazdu nie będzie podlegała

redukcji po wypłacie odszkodowania. TAK

Klauzula braku waŜnego badania technicznego

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w pojazdach nie posiadających waŜnego badania technicznego, o ile od dnia upływu

waŜności badania technicznego do dnia powstania szkody nie upłynęło więcej niŜ 30 dni, a stan techniczny nie miał wpływu na powstanie

szkody lub jej rozmiar  TAK

Klauzula braku waŜnego badania technicznego po szkodzie

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w pojazdach nie posiadających waŜnego badania technicznego, którego konieczność

wykonania powstała po dokonaniu naprawy pojazdu uszkodzonego w wyniku szkody, a jej wartość przewyŜsza wartość określoną

obowiązującymi przepisami nakazującą wykonanie badań technicznych po szkodzie, a badań tych nie wykonano TAK

Ubezpieczyciel na podstawie niniejszej Klauzuli przyjmuje za wystarczające do ubezpieczenia Auto Casco w zakresie obejmującym ryzyko

kradzieŜy zabezpieczenia przeciwkradzieŜowe posiadane przez pojazdy znajdujące się w posiadaniu lub będące własnoscią Ubezpieczającego w

chwili zawarcia umowy ubezpieczenia. TAK

Klauzula przewoŜonego ładunku

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody spowodowane przez przewoŜony, prawidłowo zamocowany ładunek, które powstaną podczas

zderzenia / uderzenia pojazdu lub uderzenia w pojazd, wskutek zerwania się ładunku z jego mocowania. Z zakresu ochrony wyłączone są

szkody spowodowane ładunkiem nieprawidłowo zamocowanym. TAK

Klauzula przewoŜonego bagaŜu

Rozszerzenie o szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu bagaŜu przewoŜonego w ubezpieczonym pojeździe (limit do 1000 PLN).

Ubezpieczenie obejmuje rzeczy osobiste kierującego pojazdem. Ochroną objęty jest równieŜ sprzęt elektroniczny, audio-video oraz

komputerowy będący własnością ubezpieczonego, wyłącznie pod warunkiem dostarczenia dowodu zakupu tego sprzętu przez ubezpieczonego

oraz zaświadczenia o mechanicznym charakterze uszkodzeń, związanym z zaistniałą szkodą komunikacyjną z autoryzowanego serwisu tego

sprzętu oraz potwierdzenia obecnej na miejscu zdarzenia Policji. Ubezpieczenie to nie obejmuje uszkodzeń i utraty bagaŜu powstałych w

wyniku kradzieŜy lub jej usiłowania, jeŜeli do zdarzenia doszło poza parkingiem strzeŜonym. TAK

Warunkami odpowiedzialności Ubezpieczyciela za straty w bagaŜu podróŜnym są:

związek przyczynowy zniszczenia lub uszkodzenia bagaŜu ze zdarzeniem objętym ochroną autocasco,

ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkodę z autocasco
pisemne potwierdzenie przez obecną na miejscu zdarzenia Policję faktu zniszczenia ubezpieczonego mienia w związku z zaistniałym

zdarzeniem.

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o koszty wymiany wkładek zamków oraz przekodowania modułów zabezpieczeń antykradzieŜowych, w

przypadku utraty kluczy (fabrycznych urządzeń słuŜących do otwarcia pojazdu) w wyniku kradzieŜy. Warunkiem uznania roszczenia jest

przedłoŜenie poświadczenia zgłoszenia szkody na Policji. TAK

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek mechanicznego uszkodzenia zamków w wyniku próby dokonania kradzieŜy lub

włamania do pojazdu. TAK

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w wyniku samistnego otwarcia pokrywy silnika lub bagaŜnika. TAK

Klauzula przewrócenia pojazdów osobowych lub dostawczych

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody w pojeździe powstałe wskutek przewrócenia się pojazdu. 
NIE

Klauzula przewrócenia pojazdów cięŜarowych i specjalistycznych

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody w pojeździe powstałe wskutek przewrócenia się pojazdu podczas wykonywania czynności

załadowczych i wyładowczych – dotyczy pojazdów cięŜarowych samowyładowczych (wywrotek) oraz specjalnych (w tym pojazdów OSP

TAK

Klauzula uprawnionego kierowcy poniŜej 26 roku Ŝycia

Niniejszym strony ustalają, Ŝe nie będzie stosował potrąceń z odszkodowania w postaci franszyzy lub udziałów własnych w przypadku jeŜeli

pojazd będący przedmiotem szkody był udostępniony przez Ubezpieczającego osobie, która nie przekroczyła 26 roku Ŝycia. TAK

Klauzula kontynuacji ubezpieczenia AC pojazdów będących przedmiotem leasingu 

Na podstawie niniejszej Klauzuli Ubezpieczyciel wyraŜa zgodę o której mowa w art. 823 §1 Kodeksu Cywilnego na przeniesienie praw z umowy

Ubezpieczenia pojazdu będącego przedmiotem leasingu, znajdującego się na podstawie przedmiotowej umowy w posiadaniu

Ubezpieczającego, na rzecz którego następuje przeniesienie praw do tego pojazdu. W takim przypadku umowa ubezpieczenia zawarta przez

Ubezpieczającego na rzecz właściciela pojazdu podczas trwania umowy leasingu nie wygasa pod warunkiem, Ŝe Ubezpieczający zgłosi ten fakt

Ubezpieczycielowi w określonym w umowie ubezpieczenia terminie, nie krótszym niŜ 7 dni, wraz z dokumentami potwierdzającymi

przenienienie tych praw.     TAK

Klauzula kontynuacji ubezpieczenia AC pojazdów będących przedmiotem przewłaszczenia

Na podstawie niniejszej Klauzuli Ubezpieczyciel wyraŜa zgodę o której mowa w art. 823 §1 Kodeksu Cywilnego na przeniesienie praw z umowy

Ubezpieczenia pojazdu będącego przedmiotem umowy o przeniesienie prawa własności na zabezpieczeie (przewłaszczenie) znajdującego się

na podstawie przedmiotowej umowy w posiadaniu Ubezpieczającego, który przenosi prawo do tego pojazdu na rzecz przyjmującego w

przewłaszczenie lub na rzecz którego następuje przeniesienie praw do tego pojazdu po zakończeniu umowy przewłaszczenia. W takim

przypadku umowa ubezpieczenia zawarta przez Ubezpieczającego na rzecz właściciela pojazdu nie wygasa mimo zawarcia umowy

przewłaszczenia, a prawa z umowy ubezpieczenia przechodzą na nabywcę pojazdu.    TAK

                                                                          Załącznik NR 1.2 C

Klauzula utraty kluczy 

Klauzula ograniczenia zasady proporcji

Klauzula uszkodzenia zamków

Klauzula samoistnego otwarcia pokrywy

Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieŜowych 



TAK

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy

ubezpieczenia, ustala się, Ŝe wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość

niedoubezpieczenia nie przekracza 10% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia


