Ubezpieczenie Roweru dla Klientów Allegro
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce

Pełne informacje podane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w dokumencie ubezpieczenia oraz
ogólnych warunkach ubezpieczenia ROWERU dla Klientów Allegro ustalone uchwałą nr UZ/64/2018 Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 13 marca 2018 roku, ze zmianami ustalonymi uchwałą nr
UZ/267/2018 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie indywidualne. Dział II, grupa 3, 13 załącznika do „Ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej”.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
ryzyka odpowiedzialności cywilnej i casco roweru, w
zależności od wariantu ubezpieczenia wybranego przez
ubezpieczającego:
1) Wariant I – (rowery nowe i używane):
a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
2) Wariant II – (rowery nowe):
a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;
b) Ubezpieczenie casco roweru.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i casco roweru nie
obejmuje między innymi:
 rowerów z napędem spalinowym;
 wyposażenia dodatkowego zamontowanego na rowerze w
sposób nie trwały.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:





PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w
związku z użytkowaniem roweru ubezpieczony w
następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność
deliktowa) zobowiązany jest do naprawienia szkody na
osobie albo szkody rzeczowej wyrządzonej osobie
trzeciej.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody
wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.
Odpowiedzialnością PZU SA objęte są roszczenia osób
poszkodowanych, dotyczące szkód wyrządzonych przez
ubezpieczonego.
Suma gwarancyjna wynosi 20.000 zł.

Ubezpieczenie casco roweru:



Przedmiotem ubezpieczenia jest rower wraz z
wyposażeniem zamontowanym w sposób trwały, w
czasie jego użytkowania przez ubezpieczonego lub w
czasie jego przechowywania przez ubezpieczonego.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające
na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie roweru.



Suma ubezpieczenia równa jest wartości rynkowej
roweru, nie większej niż 10 000 zł.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
PZU nie odpowiada między innymi za szkody:
w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej:
! powstałe z winy umyślnej;
! polegające na zapłacie kar pieniężnych, kar umownych,
grzywien sądowych i administracyjnych, podatków,
należności publicznoprawnych;
! szkód wyrządzonych osobom bliskim ubezpieczonego;
w ubezpieczeniu casco roweru:
! powstałe wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia roweru
przed jego utratą lub zniszczeniem;
! powstałe wskutek nie zabezpieczenia roweru – z winy
umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa
ubezpieczającego, ubezpieczonego, osoby bliskiej
ubezpieczonego pozostającej z ubezpieczonym we
wspólnym gospodarstwie domowym;
! spowodowane pozostawieniem roweru bez opieki i nadzoru
oraz bez zabezpieczenia przed kradzieżą lub rabunkiem w
miejscu ogólnie dostępnym;
! powstałe podczas transportu roweru innymi środkami
lokomocji.
Pełna lista wyłączeń znajduje się w OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obowiązuje:
 na terytorium Polski
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?




udzielenie zgodnych z prawdą pisemnych informacji, o które PZU zapytywało we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia;
stosowanie się do wymagań i zaleceń producenta dotyczących utrzymania roweru w dobrym stanie technicznym zapewniającym
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prawidłową jego eksploatację oraz stosowanie wszelkich środków ostrożności;
poinformowanie o dokonanej kradzieży lub rabunku roweru w najbliższej jednostce Policji;
zawiadomienie PZU SA o zaistniałym zdarzeniu ubezpieczeniowym niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od
uzyskania wiadomości o nim;
w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego - użycie dostępnych środków w celu ratowania roweru oraz zapobieżenia szkodzie lub
zmniejszenia jej rozmiarów;
udzielenie PZU SA pomocy w dochodzeniu roszczenia od osoby odpowiedzialnej za szkodę, poprzez dostarczenie informacji oraz
dokumentów niezbędnych do skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowo przez ubezpieczającego w formie bezgotówkowej za pośrednictwem Allegro, w dniu
zawarcia umowy ubezpieczenia.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w Polisie, w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia i trwa przez
12 miesięcy.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w stosunku do danego ubezpieczonego z tytułu ubezpieczenia danego roweru:
 z upływem okresu, na jaki zawarto umowę ubezpieczenia;
 z dniem odstąpienia ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia;
 z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia;
 z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej;
 z chwilą przeniesienia własności roweru, chyba że wraz z przeniesieniem własności roweru na nabywcę zostały przeniesione prawa z
umowy ubezpieczenia.
Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający ma prawo:
 odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia;
 wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w dowolnym czasie jej trwania.
Aby odstąpić albo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ubezpieczający składa oświadczenie w Allegro lub PZU SA.
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