Ubezpieczenie Sprzętu
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft in Liechtenstein AG, zarejestrowaną w Księstwie Lichtensteinu pod numerem FL0002.191.766-9, z siedzibą w Vaduz (FL-9490) przy ulicy Aeulestrasse 60, upoważnioną do działania na terenie Polski na mocy porozumienia o wolnym handlu i
wspólnym rynku EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).
Produkt: Ubezpieczenie Sprzętu dla Klientów Media Expert
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy oraz informacje umowne dotyczące produktu znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Sprzętu.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie Sprzętu Gospodarstwa Domowego zakupionego w sieci sklepów Sprzedawcy Detalicznego lub Dystrybutora Regionalnego to dobrowolne
ubezpieczenie zapewniające ochronę sprzętu od ryzyka uszkodzenia lub utraty sprzętu na wypadek wystąpienia zdarzeń losowych objętych wybranym wariantem
ubezpieczenia.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt
zakupiony w Media Expert.
✓ Wariant Przypadkowe Uszkodzenie – ryzyko
uszkodzenia ubezpieczonego sprzętu wskutek
nieszczęśliwego wypadku lub przepięcia prądu
oraz ryzyko utraty sprzętu wskutek kradzieży z
włamaniem lub rabunku.
✓ Wariant Podstawowy – ryzyko uszkodzenia
sprzętu na skutek awarii (uniemożliwienie
używania wskazanego w dokumencie
ubezpieczenia sprzętu, wywołane nagłym i
nieprzewidzianym zaprzestaniem prawidłowej
pracy elementu lub zespołu sprzętu,
powodujące przerwanie jego funkcji lub
unieruchomienie sprzętu wynikłe z przyczyn
wewnętrznych).
✓ Wariant Pełny – ryzyka objęte Wariantem
Przypadkowe Uszkodzenie i Wariantem
Podstawowym
✓ Pokrycie kosztów zakupu rozmrożonej
żywności, jeżeli jest następstwem rozmrożenia
lodówki, lodówko-zamrażarki lub zamrażarki w
wyniku awarii lub przypadkowego uszkodzenia
– do kwoty 300 zł

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczyciel nie odpowiada m.in. za:
X utratę lub uszkodzenie akcesoriów dodatkowych, danych lub oprogramowania sprzętu,
X koszty dostarczenia uszkodzonego sprzętu do punktu naprawczego oraz koszty odbioru naprawionego lub
nienaprawionego sprzętu z punktu naprawczego (za wyjątkiem sprzętu ważącego powyżej 10 kg i sprzętu w
zabudowie),
X szkody za które, na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy (np. gwarancja, rękojmia), jest
odpowiedzialny producent, sprzedawca lub punkt naprawczy bądź inny ubezpieczyciel
X wymianę części podlegających normalnemu zużyciu i okresowej wymianie w związku z eksploatacją
ubezpieczonego sprzętu (w tym baterii, żarówek, akumulatorów, lamp do projektorów, itp.),
X uszkodzenia powstałe wskutek używania nieoryginalnych akcesoriów,
X wady produktu objęte odpowiedzialnością producenta/ importera/ dystrybutora sprzętu,
X straty pośrednie wszelkiego rodzaju, w tym m.in. utratę zysku oraz brak możliwości użytkowania sprzętu
X uszkodzeń estetycznych, wgniecenia, zadrapania, odbarwienia, odkształcenia, zabrudzenia oraz inne, które
nie mają wpływu na funkcjonowanie sprzętu,
X szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego oraz osobę bliską, z którą
Ubezpieczający lub Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
! skutki użytkowania ubezpieczonego sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
! szkody powstałe na skutek samodzielnego zmodyfikowania ubezpieczonego sprzętu,
! W przypadku szkody w sprzęcie mobilnym (nie dotyczy szkody powstałej w związku z wystąpieniem awarii
ww. sprzętu) odszkodowanie jest pomniejszane o udział własny Ubezpieczającego w wysokości 20% wartości
szkody.
! szkody powstałe w wyniku zalania spowodowanego użytkowaniem lub pozostawieniem sprzętu w miejscach/
pomieszczeniach o dużej wilgotności (z wyjątkiem sprzętu, który został przystosowany przez producenta do
pracy w miejscach/ pomieszczeniach o dużej wilgotności)
! uszkodzenia powstałe podczas wszelkich transportów sprzętu
! szkody powstałe w sprzęcie, którego numer identyfikacyjny bądź seryjny został usunięty lub zmieniony bądź
jest nieczytelny,

✓ Suma ubezpieczenia sprzętu jest równa cenie
detalicznej, za którą uznaje się kwotę brutto (z
podatkiem VAT) wynikającą z dokumentu
zakupu, a w przypadku obniżki ceny na dany
sprzęt w ramach akcji promocyjnych za cenę
detaliczną uznaje się cenę sprzętu przed
obniżką.
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✓
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe i na terenie całego świata, a zgłoszone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

✓ Przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z warunkami ubezpieczenia oraz złożyć wymagane przez Ubezpieczyciela oświadczenia
znajdujące się na dokumencie ubezpieczenia (polisie)

✓ Natychmiastowe zgłoszenie do CAS istotnych objawów nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od ich powstania, oraz
postępowania zgodnie z jego zaleceniami CAS

✓ Natychmiastowe zatrzymanie pracy sprzętu w razie wystąpienia jakichkolwiek usterek lub nieprawidłowości.
✓ W przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku, należy zgłosić utratę sprzętu Policji i uzyskać pisemne zaświadczenie
potwierdzające przyczynę i okoliczności powstania szkody
Jak i kiedy należy opłacać składki?
✓ Do zapłaty składki zobowiązany jest Ubezpieczający
✓ Ubezpieczający opłaca składkę przy zawieraniu umowy, jednorazowo za cały okres ubezpieczenia
✓ Ubezpieczający opłaca składkę okresowo w równych częściach, przy czym pierwsza część opłacana jest nie później niż z chwilą zawarcia umowy
ubezpieczenia. Wysokość części składki ubezpieczeniowej wraz z harmonogramem płatności i numer rachunku do wpłaty wskazane są w dokumencie
ubezpieczenia (polisie).
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
✓ Okres ubezpieczenia określa się w polisie.
✓ Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
- z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia,
- w zakresie ryzyka rozmrożenia żywności w lodówce, lodówko-zamrażarce lub zamrażarce – po wyczerpaniu sumy ubezpieczenia,
- z dniem wymiany sprzętu, dokonanej bez pośrednictwa sklepu Sprzedawcy Detalicznego lub Dystrybutora Regionalnego, w ramach gwarancji producenta,
bez powiadomienia CAS o jej dokonaniu; w przypadku powiadomienia CAS o wymianie ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nowy sprzęt,
- z dniem wymiany ubezpieczonego sprzętu na nowy sprzęt zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 2 OWU,
- z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia,
- z dniem utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku, udokumentowanych protokołem zdarzenia z Policji,
- z dniem utraty sprzętu wskutek uszkodzenia, które nie powstało w rezultacie przypadkowego uszkodzenia sprzętu.

Jak rozwiązać umowę?
✓
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni,
a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
✓ Ubezpieczający zobowiązany jest do przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z numerem konta na adres: WAGAS S.A., ul. Świętojerska 5/7,
00-236 Warszawa

