Ubezpieczenie assistance „Alleopona”
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 innych dokumentach, tj Ogólnych
warunkach ubezpieczenia assistance „Alleopona” ustalonych uchwałą nr UZ/64/2018 Zarządu Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 13 marca 2018 r., ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/267/2018 PZU SA z dnia
28 sierpnia 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie, które należy do grupy: 3, 9, działu II w klasyfikacji ubezpieczeń zawartej w załączniku do „Ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 Ubezpieczenie assistance „Alleopona” obejmuje
organizację usługę naprawy opony w przypadku jej awarii.
W ramach ubezpieczenia pokrywane są poniższe koszty
usług:
1) koszty naprawy opony lub wymiany koła na koło
zapasowe w miejscu zajścia zdarzenia
ubezpieczeniowego, w tym koszty dojazdu
pomocy drogowej, koszty części i materiałów
użytych do wymiany koła na koło zapasowe lub
naprawy opony, lub
2) koszty holowania pojazdu do najbliższego
warsztatu (nie dalej niż 150 km), jeżeli naprawa
na miejscu nie jest możliwa, w tym koszty części i
materiałów użytych do wymiany koła lub naprawy
opony,
3) koszty przewozu kierowcy wraz z pasażerami
do warsztatu, do którego holowany jest pojazd
do kwoty 200 zł,
4) koszty wymiany opony na nową jeżeli naprawa
uszkodzonej opony nie jest możliwa.

 Ubezpieczeniem mogą być objęte poniższe pojazdy:
1) samochody osobowe,
2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 tony,
3) motocykle,
4) motorowery.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?




pojazdów nie zarejestrowanych w Polsce,
zakupu, naprawy lub wymiany felg.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe
między innymi:
! z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa;
! podczas kierowania pojazdem przez osobę będącą
w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu,
lub pod wpływem środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków zastępczych;
! podczas kierowania pojazdem przez osobę nie posiadającą
uprawnień do kierowania pojazdem;
! podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub
pojazdem nieposiadającym ważnego dowodu
rejestracyjnego lub ważnego badania technicznego;
! podczas jazd wyścigowych lub konkursowych oraz
treningów do tych jazd;
! w związku z używaniem pojazdu jako narzędzia
przestępstwa.
Pełna lista wyłączeń znajduje się w OWU

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Polski.
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony jest obowiązany między innymi do:

skontaktowania się z PZU SA w przypadku zajścia zdarzenia;

ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz podjęcia działań mających na celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej
rozmiarów.
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 (opłata zgodna z taryfą operatora)
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Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowo w formie bezgotówkowej, przy zawarciu umowy ubezpieczenia, za pośrednictwem
Systemu Transakcyjnego Allegro. Składkę opłaca Ubezpieczający.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa wynosi 12 miesięcy i rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wcześniej
jednak niż po dniu zapłacenia składki ubezpieczeniowej.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:
1) z upływem okresu ubezpieczenia;
2) z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia;
3) z dniem odstąpienia Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia;
4) z dniem wyczerpania się limitów odpowiedzialności PZU SA;
5) z chwilą przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, składając
oświadczenie w tym zakresie.
Po upływie terminu na odstąpienie od umowy ubezpieczenia, ubezpieczający ma prawo w każdym czasie rozwiązać umowę ubezpieczenia
poprzez złożenie oświadczenia o jej wypowiedzeniu. W takim przypadku umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z dniem złożenia oświadczenia
o jej wypowiedzeniu.

801 102 102

pzu.pl

opłata zgodna z taryfą operatora
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