KLAUZULA NR 6 DO OWU PZU WOJAŻER
UBEZPIECZENIE ASSISTANCE PAKIET ROWERZYSTA
Załącznik nr 6 do OWU PZU Wojażer ustalonych uchwałą nr UZ/297/2015
Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 28 września 2015 r.
oraz uchwałą nr UZ/393/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

§1
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą
postanowień OWU oraz pod warunkiem zapłacenia przez ubezpieczającego dodatkowej składki ubezpieczeniowej, ubezpieczenie PZU Wojażer zostaje rozszerzone o usługi assistance Pakiet
Rowerzysta.
2. Niniejsza Klauzula może mieć zastosowanie wyłącznie do umów
ubezpieczenia zawartych z zakresem terytorialnym „Wojażer
Polska” lub „Wojażer Europa”.
§2
Przez użyte w niniejszej Klauzuli pojęcia rozumie się:
1) rower – pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany
siłą mięśni rowerzysty;
2) wypadek – zderzenie się ubezpieczonego podczas jazdy
rowerem z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami, przedmiotami, a także wywrócenie się rowerzysty w czasie jazdy
lub nieumyślne uszkodzenie roweru przez osoby trzecie;
3) koszty transportu – koszty biletu kolejowego, autobusowego albo jeżeli podróż koleją lub autobusem trwa dłużej
niż 12 godzin – biletu lotniczego klasy ekonomicznej.
§3
1. W razie uszkodzenia, zniszczenia lub utraty roweru na skutek
zdarzenia losowego, akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniem
losowym, wypadku lub rabunku, ubezpieczonemu przysługuje
jedno z następujących świadczeń:
1) 
zwrot kosztów wypożyczenia roweru na okres nie dłuższy niż
7 dni, ale nie dłużej niż do końca okresu ubezpieczenia albo
2) 
zwrot kosztów transportu ubezpieczonego wraz z uszkodzonym lub zniszczonym rowerem do najbliższego warsztatu
naprawczego lub do domu albo
3) 
zwrot kosztów transportu ubezpieczonego (gdy rower został
zrabowany lub został złomowany przez ubezpieczonego) do
następnego etapu podróży lub do domu albo
4) 
zwrot kosztów naprawy roweru wykonanej podczas podróży,
umożliwiającej kontynuowanie podróży.
2. Wybrane przez ubezpieczonego świadczenie, o którym mowa
w ust. 1, przysługuje maksymalnie do kwoty:
1) 
500 zł – w przypadku strefy „Wojażer Polska”;
2) 
1 000 zł – w przypadku strefy „Wojażer Europa”.
3. Zwrot kosztów naprawy roweru albo kosztów wypożyczenia roweru odbywa się na podstawie imiennych rachunków za wypożyczenie albo naprawę roweru i dowodów ich
zapłaty, dokumentacji zdjęciowej z datownikiem potwierdzającej fakt uszkodzenia roweru oraz markę roweru, a w przypadku rabunku roweru – potwierdzenia zgłoszenia na Policji
tego faktu.

4. Wysokość kosztu naprawy roweru nie może przekroczyć wartości roweru w dniu szkody.
5. Zwrot kosztów transportu odbywa się na podstawie imiennych
rachunków za zakup biletów i dowodów ich zapłaty, biletów,
dokumentacji zdjęciowej z datownikiem potwierdzającej fakt
uszkodzenia roweru, w przypadku rabunku roweru – potwierdzenia zgłoszenia na Policji tego faktu.
6. Fakt znajdowania się w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu
lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz uprawnienia do kierowania
rowerem ocenia się według przepisów prawa państwa, na terytorium którego zaszedł wpadek ubezpieczeniowy.
7. Odpowiedzialność PZU SA nie obejmuje zadośćuczynienia za
doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne.
§4
Świadczenia assistance – z zachowaniem postanowień § 30 OWU –
nie przysługują, jeśli szkoda:
1) została wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa spełnienie świadczenia odpowiada w danych
okolicznościach względom słuszności;
2) została wyrządzona umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
3) powstała wskutek kradzieży roweru, jego części lub wyposażenia;
4) powstała w ogumieniu, chyba że powstała jednocześnie
z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części roweru.
§5
W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia assistance
ubezpieczony zobowiązany jest:
1) w przypadku wypożyczenia roweru lub naprawy roweru –
niezwłocznie powiadomić PZU SA o zaistniałym wypadku, nie
później niż w ciągu 7 dni od dnia powstania szkody;
2) w razie wypadku drogowego odnotować dane dotyczące
pojazdów, osób uczestniczących w wypadku, kierujących
innymi pojazdami, a także numeru polisy, nazwy i adresu
zakładu ubezpieczeń, z którym została zawarta umowa ubezpieczenia OC osoby odpowiedzialnej za zaistnienie szkody;
3) niezwłocznie powiadomić Policję o szkodzie powstałej
w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo;
4) przedstawić posiadane dowody dotyczące zaistnienia szkody
i poniesionych kosztów oraz w przypadku naprawy roweru
udokumentować wartość roweru, a w przypadku braku
takich dowodów podać markę i rok nabycia roweru.

PZU SA 7B06/II
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102

