Ubezpieczenie Rowerów, Skuterów, Hulajnóg Elektrycznych, Kosiarek.
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft in Liechtenstein AG, zarejestrowaną w Księstwie Lichtensteinu pod

numerem FL-0002.191.766-9, 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 Rowerów, Skuterów, Hulajnóg Elektrycznych, Kosiarek dla Klientów Media Expert.
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy oraz informacje umowne dotyczące produktu znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Rowerów,
Skuterów, Hulajnóg Elektrycznych, Kosiarek.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie Rowerów, Skuterów, Hulajnóg Elektrycznych, Kosiarek to dobrowolne ubezpieczenie zapewniające ochronę sprzętu od ryzyka awarii sprzętu,
uszkodzenia roweru, hulajnogi elektrycznej lub utraty roweru wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Przedmiotem ubezpieczenia jest
X utraty sprzętu/roweru wskutek kradzieży bez włamania;
wskazany na polisie:
X szkód powstałych w związku z wykorzystaniem sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
✓ rower
X szkód będących następstwem zwykłego zużycia sprzętu/ roweru, hulajnogi elektrycznej;
✓ hulajnoga elektryczna
X szkód powstałych wskutek użytkowania sprzętu/roweru/hulajnogi elektrycznej w sposób niezgodny z
✓ skuter
instrukcją obsługi lub samodzielnym zmodyfikowaniem sprzętu/roweru/hulajnogi elektrycznej;
✓ kosiarka elektryczna
X szkód powstałych w sprzęcie, którego numery identyfikacyjne (numer seryjny, numer silnika lub ramy)
✓ kosiarka spalinowa
zostały zmienione lub są nieczytelne;
Zakres ubezpieczenia obejmuje organizację i
X naprawy uszkodzeń estetycznych (w tym korozji), które nie mają wpływu na funkcjonowanie sprzętu;
pokrycie kosztów naprawy lub wymianę na nowy
X kosztów naprawy uszkodzeń powstałych podczas wszelkich transportów sprzętu;
sprzęt/rower w przypadku szkody całkowitej,
X kosztów transportu sprzętu do punktu naprawczego oraz odesłania sprzętu;
wynikających z wystąpienia:
X szkód, za które na mocy przepisów prawa jest odpowiedzialny producent/ sprzedawca lub punkt
ROWER
naprawczy;
• w wariancie podstawowym: *awarii roweru;
X wymiany elementów podlegających okresowej wymianie (żarówek, akumulatorów);
• w wariancie „zakres rozszerzony”: *awarii
X szkód powstałych poza okresem ubezpieczenia.
roweru; *utraty roweru wskutek kradzieży z
włamaniem lub rabunku;
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
• w wariancie „zakres pełny”: *awarii roweru;
! Ubezpieczeniem nie jest objęty sprzęt wykorzystywany do wynajmu lub wypożyczenia, leasingu,
*uszkodzenia roweru; *utraty roweru wskutek
służącym do zarobkowej działalności, w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, podczas wyścigów,
kradzieży z włamaniem lub rabunku.
rajdów, do wyczynowego uprawiania sportu, udziału w wyprawach.
HULAJNOGA ELEKTRYCZNA
! Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte następujące szkody bezpośrednio powstałe wskutek zgubienia lub
• w wariancie podstawowym: *awarii hulajnogi;
kradzieży bez włamania,
• w wariancie „zakres pełny”: *awarii hulajnogi ;
*uszkodzenia hulajnogi;
SKUTER lub KOSIARKA
✓ awarii sprzętu.
Suma ubezpieczenia jest równa cenie detalicznej
sprzętu/roweru
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✓ Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na terenie całego świata i zgłoszone w granicach geograficznych 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).
✓ W czasie trwania umowy zawartej w wariancie „zakres rozszerzony” lub „zakres pełny” Ubezpieczony obowiązany jest do należytego zabezpieczenia
roweru przed kradzieżą z włamaniem.
✓ W przypadku powstania szkody należy:
– niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, powiadomić Centrum Autoryzacji Szkód o powstaniu szkody oraz istotnych objawach nieprawidłowego
funkcjonowania sprzętu/roweru;
– przekazać sprzęt/rower do punktu naprawczego celem wykonania naprawy;
– postępować zgodnie z zaleceniami Centrum Autoryzacji Szkód;
– w przypadku szkody polegającej na kradzieży z włamaniem lub rabunku należy zgłosić utratę sprzętu Policji oraz uzyskać pisemne zaświadczenie
potwierdzające przyczynę i okoliczności powstania szkody.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
✓ Składka jest płatna jednorazowo za cały okres ubezpieczenia, nie później niż z chwilą zawarcia umowy ubezpieczenia.
✓ Składka jest płatana 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 oznacza się w dokumencie ubezpieczenia.
✓ Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia
✓ Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się w odniesieniu do poszczególnych ubezpieczonych sprzętów:
1)z dniem upływu okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczenia wygasł przed tym terminem z innych przyczyn
2)z dniem wymiany sprzętu przez Ubezpieczającego, dokonanej bez pośrednictwa sklepu, w ramach gwarancji producenta, bez powiadomienia CAS o jej
dokonaniu; w przypadku powiadomienia CAS o wymianie odpowiedzialność Ubezpieczyciela obejmuje nowy sprzęt,
3)z dniem wymiany ubezpieczonego sprzętu na nowy sprzęt,
4)z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia,
5)z dniem utraty sprzętu w wyniku przestępstwa, udokumentowanego protokołem zdarzenia z Policji.
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

