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Wniosek o przystàpienie do Planu Ubezpieczeniowego Electrolux.

PROSZ¢ WPISAå WYSOKOÂå SK¸ADKI (sprawdê w tabelce sk∏adek)

WYBIERZ DOGODNY DLA CIEBIE SPOSÓB P¸ATNOÂCI

Kliencie!
P∏atnoÊç za ubezpieczenie urzàdzenia za pomocà
przelewu bankowego powinna byç dokonana
na nast´pujàce konto:
Domestic & General Insurance Limited
Swan Court, 11 Worple Road,
Wimbledon,
London SW19 4JS
UK / WIELKA BRYTANIA
Numer konta: 87175000090000000009047174
Tytu∏em: Plan Ubezpieczeniowy Electrolux
Je˝eli chcesz op∏aciç sk∏adk´ przy pomocy
karty kredytowej lub masz jakiekolwiek pytania
lub wàtpliwoÊci skontaktuj si´ z nami
pod numerem:

0 (22) 860 03 64

z∏

Karta kredytowa

11) spowodowane umyÊlnie lub wskutek ra˝àcego niedbalstwa;
12) spowodowane wadami albo usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia znanymi
Ubezpieczajàcemu niezale˝nie od tego, czy o takich wadach wiedzia∏ Zak∏ad Ubezpieczeƒ.
3.

gr

Przelew bankowy

Certyfikat zostanie wystawiona w ciàgu 14-30 dni
roboczych od dnia otrzymania poprawnie
wype∏nionego wniosku o Plan Ubezpieczeniowy
Electrolux oraz zaksi´gowania sk∏adki
ubezpieczeniowej.
OÊwiadczenie
Potwierdzam, ˝e znam treÊç Cz´Êci A i B i sk∏adam
wniosek o przystàpienie do Planu Ubezpieczeniowego
Electrolux zgodnie z obowiàzujàcymi warunkami.
Potwierdzam, ˝e urzàdzenie jest sprawne i w dobrym
stanie oraz, ˝e b´dzie wykorzystywane wy∏àcznie
w gospodarstwie domowym. OÊwiadczam, ˝e zgodnie
z mojà najlepszà wiedzà i wolà, informacje podane
w niniejszym wniosku sà prawdziwe i kompletne.

4.

Ponadto z ochrony ubezpieczeniowej wy∏àczone sà:
1) elementy zu˝ywajàce si´ lub takie, które wymagajà okresowej wymiany, takie jak rury i przewody
gi´tkie, lampy, ˝arówki, bezpieczniki, taÊmy uszczelniajàce, uszczelki, g∏owice drukujàce, tonery,
baterie, akumulatory, worki do odkurzaczy, paski, szczotki, szklane elementy, przewody zasilajàce
zewn´trzne, wtyczki, os∏ony przeciwdeszczowe, akcesoria, itp.;
2) akcesoria i elementy wyposa˝enia takie jak: pow∏oki lakiernicze, zamki, klamki, zawiasy, ograniczniki
otwarcia drzwi, wszelkie elementy szklane lub ceramiczne (w∏àcznie z p∏ytà grzewczà), przewody
zasilajàce zewn´trzne, wtyczki, os∏ony przeciwdeszczowe itp.;
3) koszty zwiàzane z dostarczeniem i instalacjà nowego Urzàdzenia wymienianego zgodnie z OWU;
4) koszty zwiàzane z pozbyciem si´ lub przetworzeniem wymienionych w wyniku naprawy elementów,
zespo∏ów Urzàdzenia lub ca∏ego Urzàdzenia;
5) straty poÊrednie wszelkiego rodzaju powsta∏e wskutek awarii Urzàdzenia i braku mo˝liwoÊci jego
u˝ytkowania;
6) straty wynikajàce z unieruchomienia Urzàdzenia w zwiàzku z jego konserwacjà lub naprawà;
7) straty zwiàzane z utratà danych lub utratà przenoÊnych noÊników danych.
W przypadku wymiany Urzàdzenia na nowe zgodnie z niniejszymi OWU zastosowanie ma Franszyza
Redukcyjna, która wynosi odpowiednio:
1) 100 z∏ dla Urzàdzenia, którego Cena Zakupu nie przekracza 2.000 z∏;
2) 200 z∏ dla Urzàdzenia, którego Cena Zakupu przekracza 2.000 z∏.

Zawarcie UMOWY UBEZPIECZENIA
§6
1. Umow´ ubezpieczenia zawiera si´ na wniosek Ubezpieczajàcego.
2. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza si´ Certyfikatem Ubezpieczenia.
3. Certyfikat Ubezpieczenia dostarczany jest Ubezpieczonemu przesy∏kà pocztowà w ciàgu 14 dniu od daty
otrzymania przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ wniosku o przystàpienie do ubezpieczenia oraz daty zaksi´gowania sk∏adki przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ.
SUMA UBEZPIECZENIA I SK¸ADKA
§7
1. Suma Ubezpieczenia nie mo˝e przekroczyç wartoÊci Ceny Zakupu Urzàdzenia.
2. Suma Ubezpieczenia stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci Zak∏adu Ubezpieczeƒ w odniesieniu
do kosztów ka˝dej pojedynczej, zaistnia∏ej w okresie ubezpieczenia Awarii.
3. Suma Ubezpieczenia nie ulega ka˝dorazowemu zmniejszeniu o koszt usuni´cia Awarii.
4. Suma Ubezpieczenia ulega wyczerpaniu w przypadku wymiany Urzàdzenia na nowe.
5. WysokoÊç sk∏adki ubezpieczeniowej, sposób i termin jej p∏atnoÊci okreÊla taryfa sk∏adek obowiàzujàca
w dniu, w którym Ubezpieczajàcy wysy∏a wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia.
6. Zak∏ad Ubezpieczeƒ ponosi odpowiedzialnoÊç z tytu∏u wystàpienia zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà wy∏àcznie w odniesieniu do tych Ubezpieczonych, za których zosta∏a op∏acona sk∏adka.

Po dokonaniu p∏atnoÊci niezw∏ocznie wyÊlij do nas
pocztà wypełniony wniosek na adres:

OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOÂCI ZAK¸ADU UBEZPIECZE¡
§8
1. Umow´ ubezpieczenia zawiera si´ na czas okreÊlony.
2. Okres ubezpieczenia jest okreÊlony w Certyfikacie Ubezpieczenia i rozpoczyna si´ od dnia nast´pnego
po dniu up∏ywu terminu Gwarancji Producenta.
3. OdpowiedzialnoÊç Zak∏ad Ubezpieczeƒ rozpoczyna si´ od dnia wskazanego w Certyfikacie
Ubezpieczenia jako poczàtek okresu ubezpieczenia, nie wczeÊniej jednak ni˝ w dniu nast´pujàcym po
dacie wygaÊni´cia Gwarancji Producenta i po op∏aceniu sk∏adki oraz koƒczy si´ z dniem zakoƒczenia
umowy ubezpieczenia.
§9
1.Umowa ubezpieczenia koƒczy si´:
1) z up∏ywem okresu ubezpieczenia, chyba ˝e stosunek ubezpieczeniowy wygas∏ przed tym terminem
z innych przyczyn;
2) wskutek wymiany przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Urzàdzenia na nowe zgodnie z niniejszymi OWU;
3) z dniem utraty Urzàdzenia w wyniku np. kradzie˝y, zniszczenia z przyczyn, które nie uzasadniajà
wyp∏aty odszkodowania ani wymiany Urzàdzenia na podstawie Gwarancji Producenta, zaj´cia w toku
post´powania egzekucyjnego;
4) z dniem odstàpienia przez Ubezpieczajàcego od umowy ubezpieczenia, w trybie, o którym mowa
w § 10 niniejszych OWU.
2. Umowa ubezpieczenia nie wygasa w momencie wymiany Urzàdzenia na nowe w ramach Gwarancji
Producenta.

„Plan Ubezpieczeniowy Electrolux”
WAGAS Sp. z o.o., ul. Âwi´tojerska 5/7
00-236 Warszawa

Podpis

Data zakupu ubezpieczenia

ODSTÑPIENIE OD UMOWY
§ 10
Ubezpieczajàcy mo˝e odstàpiç od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia - w przypadku, gdy jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, oraz w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia - w
przypadku, gdy jest przedsi´biorcà w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ostrze˝enie: podanie nieprawdziwych informacji mo˝e spowodowaç uniewa˝nienie Planu Ubezpieczeniowego Electrolux.

SZCZEGÓLNE PRAWA I OBOWIÑZKI Ubezpieczjàcego
§ 11
1. Ubezpieczony ma prawo do zg∏aszania roszczeƒ w CAS z tytu∏u obj´cia ochronà ubezpieczeniowà
opisanà w niniejszych OWU od dnia wskazanego w Certyfikacie Ubezpieczenia jako dzieƒ rozpocz´cia
odpowiedzialnoÊci Zak∏adu Ubezpieczeƒ.
2. W czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony jest zobowiàzany do niezw∏ocznego zg∏aszania CAS wszelkich zmian okolicznoÊci, które mogà mieç wp∏yw na zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa
wystàpienia Awarii.
3. Ubezpieczony jest zobowiàzany do:
1) wykonywania czynnoÊci przeglàdowych i konserwacyjnych, zgodnie z zaleceniami producenta
Urzàdzenia danej marki zawartymi w instrukcji obs∏ugi lub ksià˝ce gwarancyjnej;
2) zg∏aszania do CAS istotnych objawów nieprawid∏owego funkcjonowania Urzàdzenia oraz post´powania zgodnie z zaleceniami udzielonymi przez CAS;
3) natychmiastowego zatrzymania Urzàdzenia oraz post´powania zgodnego z zaleceniami zawartymi
w ksià˝ce obs∏ugowej i karcie gwarancyjnej w razie sygnalizowania przez którekolwiek Urzàdzenie ostrzegawczo-sygnalizacyjne lub kontrolno-pomiarowe wystàpienia jakiejkolwiek usterki lub nieprawid∏owoÊci.
4. W razie zajÊcia Awarii Ubezpieczony jest zobowiàzany u˝yç wszelkich dost´pnych mu Êrodków majàcych
na celu zapobie˝enie zwi´kszaniu si´ Szkody.
5. W razie zajÊcia Awarii zabrania si´ Ubezpieczonemu dokonywaç jakichkolwiek zmian lub rozpoczynaç
naprawy Urzàdzenia bez uzyskania zgody (autoryzacji) CAS.
6. Je˝eli Ubezpieczony umyÊlnie lub wskutek ra˝àcego niedbalstwa nie zastosuje si´ do zapisów ust.
3 do 5 niniejszego paragrafu, Zak∏ad Ubezpieczeƒ mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania w ca∏oÊci
lub w cz´Êci.
7. Postanowienia ust. 6 powy˝ej b´dà mia∏y zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych przed dniem
10 sierpnia 2007 r. Jednak˝e, w odniesieniu do umów ubezpieczenia zawartych poczàwszy od dnia 10
sierpnia 2007 r. je˝eli Ubezpieczony umyÊlnie lub wskutek ra˝àcego niedbalstwa nie zastosuje si´ do
zapisów ust. 3 do 5 niniejszego paragrafu, Zak∏ad Ubezpieczeƒ b´dzie wolny od obowiàzku pokrycia
szkody spowodowanej awarià.
POST¢POWANIE W RAZIE ZAISTNIENIA SZKODY
§ 12
1. W razie zaistnienia zdarzenia mogàcego powodowaç odpowiedzialnoÊç Zak∏adu Ubezpieczeƒ,
Ubezpieczony lub osoba dzia∏ajàca na jego zlecenie zobowiàzany jest:
1) niezw∏ocznie, jednak nie póêniej ni˝ w terminie 3 dni roboczych od chwili uzyskania wiadomoÊci
o Awarii dokonaç zg∏oszenia awarii do CAS pod numerem:
tel. (48 22) 860 04 80, fax. (48 22) 860 04 83
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2.

3.

w celu potwierdzenia wa˝noÊci umowy ubezpieczenia, zasadnoÊci roszczenia i jego zgodnoÊci
z OWU;
2) Urzàdzenie o wadze do 15 kg dostarczyç do wskazanego przez CAS Autoryzowanego Serwisu
Naprawczego w∏aÊciwego dla marki Urzàdzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà celem dokonania
ogl´dzin, ustalenia zakresu awarii oraz naprawy;
3) w przypadku, gdy waga Urzàdzenia przekracza 15 kg udost´pniç Urzàdzenie w uzgodnionym z CAS
terminie Autoryzowanemu Serwisowi Naprawczemu celem dokonania ogl´dzin, ustalenia zakresu
Awarii oraz naprawy Urzàdzenia;
4) okazanie przedstawicielowi Autoryzowanego Serwisu Naprawczego wskazanego przez CAS dokumentów zakupu Urzàdzenia oraz ksià˝k´ gwarancyjnà.
W przypadku niedope∏nienia przez Ubezpieczonego któregokolwiek z obowiàzków, o których mowa w
pkt od 1 do 4 ust. 1 niniejszego paragrafu Zak∏ad Ubezpieczeƒ mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania
w ca∏oÊci lub cz´Êci, chyba ˝e niedope∏nienie obowiàzków nie mia∏o wp∏ywu na powstanie Szkody lub
ustalenie okolicznoÊci jej powstania i rozmiaru.
Postanowienia ust. 2 b´dà mia∏y zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych przed dniem 10 sierpnia 2007 r. Jednak˝e, w odniesieniu do umów ubezpieczenia zawartych poczàwszy od dnia 10 sierpnia
2007 r., w przypadku gdy Ubezpieczony umyÊlnie lub wskutek ra˝àcego niedbalstwa nie zastosuje si´ do
wymogów o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 niniejszego paragrafu, Zak∏ad Ubezpieczeƒ mo˝e odpowiednio zmniejszyç odszkodowanie je˝eli niedope∏nienie tych wymogów mia∏o wp∏yw na zwi´kszenie Szkody
lub uniemo˝liwi∏o Zak∏adowi Ubezpieczeƒ ustalenie okolicznoÊci oraz skutków Awarii.

USTALENIE WYSOKOÂCI SZKODY I ODSZKODOWANIA
§ 13
1. WysokoÊç odszkodowania dla kosztów naprawy Urzàdzenia jest ustalana przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ
na podstawie norm czasowych operacji naprawczych okreÊlonych przez producenta Urzàdzenia,
oraz uzgodnionych z Autoryzowanym Serwisem Naprawczym dokonujàcym naprawy:
1) cen cz´Êci zamiennych i materia∏ów,
2) stawki za 1 roboczogodzin´,
3) kosztów transportu Urzàdzenia.
2. Koszty naprawy lub wymiany obudowy Urzàdzenia sà pokrywane wy∏àcznie wówczas, gdy ich uszkodzenie nastàpi∏o w wyniku Awarii Elementów lub Zespo∏ów Urzàdzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà.
3. Przy ustalaniu rozmiaru Szkody nie uwzgl´dnia si´ kosztów zwiàzanych z dostarczeniem niezb´dnych
do naprawy Urzàdzenia elementów lub materia∏ów w trybie ekspresowym, a tak˝e kosztów zwiàzanych
z wykonaniem naprawy w trybie ekspresowym, w dni wolne od pracy oraz poza normalnymi godzinami
pracy Autoryzowanego Serwisu Naprawczego.
4. Autoryzowany Serwis Naprawczy na zlecenie Zak∏adu Ubezpieczeƒ, z zastrze˝eniem pozosta∏ych
postanowieƒ OWU doprowadza Urzàdzenie do stanu u˝ywalnoÊci poprzez przywrócenie mu sprawnoÊci
technicznej.
5. W przypadku podj´cia przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ decyzji o wymianie Urzàdzenia, Zak∏ad Ubezpieczeƒ
pokryje koszty wymiany na nowe Urzàdzenie tej samej marki, tego samego modelu, a w przypadku, gdy
Urzàdzenie to nie jest dost´pne w sprzeda˝y, Urzàdzenie o parametrach zbli˝onych do tego, które uleg∏o
Awarii.
§ 14
1. Zak∏ad Ubezpieczeƒ ustala wysokoÊç kosztów usuni´cia Awarii lub wymiany Urzàdzenia na nowe
zgodnie z zawartà umowà ubezpieczenia.
2. Nie przewiduje si´ sytuacji wyp∏aty odszkodowania w pieniàdzach, ale wy∏àcznie usuni´cie Awarii poprzez
pokrycie kosztów naprawy lub wymiany Urzàdzenia na nowe.
REGRES UBEZPIECZENIOWY
§ 15
1. Z dniem pokrycia Szkody na Zak∏ad Ubezpieczeƒ przechodzi roszczenie wobec osoby odpowiedzialnej
za Szkod´, do wysokoÊci Szkody.
2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na Zak∏ad Ubezpieczeƒ, jeÊli sprawcà Szkody jest
osoba, z którà Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którà ponosi
odpowiedzialnoÊç.
3. Postanowienia ust. 2 powy˝ej b´dà mia∏y zastosowanie do umów zawartych przed dniem 10 sierpnia
2007 r. Jednak˝e w odniesieniu do umów ubezpieczeƒ zawartych poczàwszy od 10 sierpnia 2007 r.
roszczenia, do których odnosi si´ ust. 1 nie przechodzà na Zak∏ad Ubezpieczeƒ, jeÊli sprawcà Szkody
jest osoba, z którà Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba ˝e osoba
ta wyrzàdzi∏a Szkod´ umyÊlnie.
4. Ubezpieczony jest obowiàzany dostarczyç do Zak∏adu Ubezpieczeƒ wszelkie informacje i dokumenty,
oraz dokonaç czynnoÊci niezb´dnych do skutecznego dochodzenia przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ praw
okreÊlonych w ust. 1.
5. W razie zrzeczenia si´ przez Ubezpieczonego bez zgody Zak∏adu Ubezpieczeƒ praw przys∏ugujàcych
mu w stosunku do innych osób z tytu∏u szkód, Zak∏ad Ubezpieczeƒ mo˝e odmówiç pokrycia Szkody w
ca∏oÊci.
§ 16
1. Zak∏ad Ubezpieczeƒ jest obowiàzany pokryç koszt naprawy lub wymiany Urzàdzenia na nowe w terminie
do 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o Szkodzie.
2. Je˝eli w terminie okreÊlonym w ust. 1 wyjaÊnienie okolicznoÊci koniecznych do ustalenia
odpowiedzialnoÊci Zak∏adu Ubezpieczeƒ okaza∏o si´ niemo˝liwe, realizacja roszczenia nast´puje w terminie 14 dni
od chwili, gdy przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏oby mo˝liwe.
Jednak˝e, co do bezspornej cz´Êci Szkody, pokrycie jej kosztów powinno nastàpiç w terminie, o którym
mowa w ust. 1 powy˝ej.
3. W razie braku odpowiedzialnoÊci za Szkod´, Zak∏ad Ubezpieczeƒ zobowiàzany jest powiadomiç
Ubezpieczonego pisemnie podajàc przyczyn´ jej braku.
POSTANOWIENIA KO¡COWE
§ 17
1. Wszystkie zawiadomienia i oÊwiadczenia kierowane do CAS powinny byç sk∏adane na piÊmie
za pokwitowaniem lub przes∏ane listem poleconym.
2. Je˝eli Ubezpieczony zmieni∏ adres i nie zawiadomi∏ o tym CAS, pismo CAS lub Zak∏adu Ubezpieczeƒ
skierowane na ostatni znany adres Ubezpieczonego wywiera skutki prawne od chwili, w której by∏oby
dor´czone, gdyby Ubezpieczony nie zmieni∏ adresu.
3. Skargi i za˝alenia zwiàzane z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczony
na podstawie umowy ubezpieczenia mo˝e zg∏aszaç do Zak∏adu Ubezpieczeƒ za poÊrednictwem CAS,
w kompetencjach której le˝y rozpatrywanie sprawy jakiej skarga lub za˝alenie dotyczy.
§18
Do realizacji postanowieƒ niniejszych OWU – w imieniu Zak∏adu Ubezpieczeƒ jest uprawnione CAS.
§ 19
1. Sprawy wynikajàce z umowy ubezpieczenia rozpatrywane b´dà zgodnie z prawem polskim. Powództwo
o roszczenia wynikajàce z umowy ubezpieczenia mo˝na wytoczyç albo wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci
ogólnej, albo przed sàd w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi OWU lub nie uwzgl´dnionych dodatkowo majà zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
§20
Niniejsze OWU zosta∏y zatwierdzone przez Rad´ Dyrektorów Domestic & General Insurance PLC
w dniu 11 czerwca 2007 roku i wchodzà w ˝ycie z dniem 12 czerwca 2007 roku.

John Pearmund
Cz∏onek Zarzàdu

Ken Wilson
Dyrektor Zarzàdzajàcy

Szeroki zakres
ochrony wy∏àcznie
dla posiadaczy
produktów
AEG-Electrolux,
Electrolux i Zanussi.



Twoje nowe urzàdzenie
posiada 2 lata gwarancji.
Czy chcesz 3 dodatkowe
lata ochrony?
Aby Paƒstwa nowe urzàdzenie zostało obj´te wy˝szej jakoÊci
obsługà serwisowà, nale˝y wypełniç wniosek o przystàpienie
do Planu Ubezpieczeniowego Electrolux (cz´Êç A oraz B) i wysłaç
na wskazany adres.
W przypadku pytaƒ prosimy o kontakt z infolinià 0 (22) 860 03 64.
3 dodatkowe lata ochrony przed
p∏aceniem rachunków za naprawy
Plan Ubezpieczeniowy Electrolux zapewnia
darmowe naprawy z u˝yciem oryginalnych cz´Êci
w autoryzowanych serwisach Electrolux.
Przedłu˝enie okresu ochrony
Plan Ubezpieczeniowy Electrolux przedłu˝a
okres ochrony, którà ju˝ Paƒstwo majà od
producenta, do 5 pe∏nych lat (2 lata gwarancji
plus 3 lata dodatkowo).
Ochrona, którà mo˝esz mieç tak d∏ugo,
jak tylko zechcesz
Nie musi ona skoƒczyç si´ po 5 latach. JeÊli
przekonasz si´ jaki komfort i ile korzyÊci daje Plan
Ubezpieczeniowy Electrolux, mo˝esz odnawiaç
ochron´ co roku, tak d∏ugo, jak tylko zechcesz.

Ju˝ teraz wyÊlij zg∏oszenie

Tak, chc´
przed∏u˝yç mojà
ochron´.

Dodatkowe
3 lata ochrony.
Ile to kosztuje?

Przed∏u˝am ochron´ z 2 do 5 lat.
Wype∏nij poni˝szy wniosek i odeÊlij wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres:

Rodzaj urzàdzenia

WysokoÊç składki 2 + 3

P∏yty grzejne, okapy, odkurzacze

„Plan Ubezpieczeniowy Electrolux”
WAGAS Sp. z o.o., ul. Âwi´tojerska 5/7 00-236 Warszawa

99.00 z∏

Kuchenki

149.00 z∏

Urzàdzenia ch∏odzàce

199.00 z∏

Urzàdzenia pioràco-suszàce oraz zmywarki

249.00 z∏

A

Imi´

Sprawdê ile kosztuje 5-letni Plan
Ubezpieczeniowy Electrolux dla Twojego
urzàdzenia, a nast´pnie wype∏nij i przeÊlij
za∏àczony Wniosek.
W ciagu 14 do 30 dni od otrzymania Twojego
Wniosku oraz zaksi´gowania sk∏adki, otrzymasz
dokument potwierdzajacy PRZED¸U˚ONÑ
ochron´ dla Twojego urzàdzenia.
Plan Ubezpieczeniowy Electrolux obs∏ugiwany
jest przez firm´ WAGAS w imieniu Domestic &
General Insurance, specjalisty od ubezpieczeƒ
urzàdzeƒ gospodarstwa domowego oraz sprz´tu
RTV.
Domestic & General Insurance PLC
Numer konta: 87175000090000000009047174
Tytu∏em: Plan Ubezpieczeniowy Electrolux

Dzi´ki gwarancji Êpisz spokojnie bez obawy o koszty naprawy.
Dlaczego jej nie przed∏u˝yç? Z Planem Ubezpieczeniowym Electrolux mo˝esz mieç
dodatkowe 3 lata ochrony.

Ulica

Nr domu \ lokalu

MiejscowoÊç

Kod pocztowy

Adres

www.aeg-electrolux.pl
www.electrolux.pl
www.zanussi.pl

Telefon

Data zakupu
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Awarii Pogwarancyjnych
urzàdzeƒ gospodarstwa domowego, audiowizualnych
oraz elektroniki u˝ytkowej Domestic & General Insurance PLC.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Kosztów Awarii Pogwarancyjnych („OWU”)
urzàdzeƒ gospodarstwa domowego, audiowizualnych oraz elektroniki u˝ytkowej
Domestic & General Insurance PLC z siedzibà przy Swan Court 11 Worple Road, Wimbledon,
Londyn SW19 4JS, zwany dalej „Zak∏adem Ubezpieczeƒ”, zawiera umowy ubezpieczenia z osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadajàcymi osobowoÊci prawnej, zwanymi dalej
Ubezpieczajàcymi.
§2
1. Umow´ ubezpieczenia mo˝na zawrzeç na rzecz osoby trzeciej.
2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej postanowienia niniejszych OWU stosuje
si´ odpowiednio do osoby, na rzecz której zawarto umow´.
DEFINICJE
§3
W rozumieniu niniejszych OWU za:
1) Autoryzowany Serwis Naprawczy uwa˝a si´ majàcy swojà siedzib´ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, autoryzowany przez producenta lub importera Urzàdzeƒ, punkt obs∏ugi i naprawy Urzàdzeƒ
w∏aÊciwy dla marki Urzàdzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà uzgodniony z CAS;
2) Awari´ uwa˝a si´ uniemo˝liwienie normalnego u˝ytkowania Urzàdzenia, wywo∏ane nag∏ym
i nieprzewidzianym zaprzestaniem prawid∏owej pracy Elementów lub Zespo∏ów Urzàdzenia, powodujàce
przerwanie jego funkcji lub unieruchomienie wynik∏e z przyczyn wewn´trznych pochodzenia mechanicznego, elektrycznego, elektronicznego, pneumatycznego lub hydraulicznego, które nie jest
spowodowane dzia∏aniem cz∏owieka oraz nie jest skutkiem u˝ytkowania niezgodnego z instrukcjà obs∏ugi
Urzàdzenia;
3) Cen´ Zakupu uwa˝a si´ kwot´ brutto (wraz z podatkiem VAT) wynikajàcà z dokumentu potwierdzajàcego
zakup Urzàdzenia;
4) Centrum Autoryzacji Szkód (CAS) uwa˝a si´ firm´ Wagas Sp. z o.o., z siedzibà w Warszawie
przy ul. Âwi´tojerskiej 5/7, 00-236 Warszawa;
5) Certyfikat Ubezpieczenia uwa˝a si´ dokument potwierdzajàcy zawarcie umowy ubezpieczenia
na podstawie niniejszych OWU;
6) Elementy lub Zespo∏y Urzàdzenia uwa˝a si´ wewn´trzne elementy i zespo∏y Urzàdzenia okreÊlone
w specyfikacji producenta, a w szczególnoÊci zgodne z dokumentacjà naprawczà producenta;
7) Franszyz´ Redukcyjnà uwa˝a si´ obni˝enie wysokoÊci Êwiadczenia odszkodowawczego nale˝nego
Ubezpieczajàcemu od Zak∏adu Ubezpieczeƒ o okreÊlonà kwot´ zgodnie z niniejszymi OWU;
8) Gwarancj´ Producenta uwa˝a si´ gwarancj´ udzielonà przez producenta Urzàdzenia;
9) Sum´ Ubezpieczenia uwa˝a si´ górnà granic´ odpowiedzialnoÊci Zak∏adu Ubezpieczeƒ, nie wy˝szà
ni˝ Cena Zakupu Urzàdzenia;
10) Szkod´ uwa˝a si´ koszty naprawy lub wymiany na nowe Urzàdzenia powsta∏à w wyniku Awarii
Urzàdzenia lub któregokolwiek z Elementów lub Zespo∏ów Urzàdzenia;
11) Ubezpieczajàcego uwa˝a si´ osob´ fizycznà, osob´ prawnà lub jednostk´ organizacyjnà nie posiadajàcà
osobowoÊci prawnej, która zawar∏a umow´ ubezpieczenia na rzecz osoby fizycznej i jest zobowiàzana do
op∏acenia sk∏adki;

Nazwisko

Pan/Pani

Nie zwlekaj! Na przystàpienie do Planu masz
tylko 30 dni od daty zakupu urzàdzenia!

Zarejestruj gwarancj´ przez internet:

Wniosek o przystàpienie do Planu Ubezpieczeniowego Electrolux

12) Ubezpieczonego uwa˝a si´ osob´ fizycznà, która nie jest przedsi´biorcà w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego, b´dàcà w∏aÊcicielem lub uprawnionym do u˝ywania ubezpieczonego Urzàdzenia na innej
podstawie prawnej ni˝ prawo w∏asnoÊci, nabywajàcà Urzàdzenie lub uzyskujàcà w inny sposób prawo
do Urzàdzenia dla celów niezwiàzanych bezpoÊrednio z jej dzia∏alnoÊcià gospodarczà lub zawodowà;
13) Urzàdzenie uwa˝a si´ fabrycznie nowe Urzàdzenia gospodarstwa domowego, audiowizualne oraz elektronik´ u˝ytkowà, zakupione w sieci sprzeda˝y na terenie RP, w stosunku do którego zawierana jest na
podstawie niniejszych OWU umowa ubezpieczenia.

Cena

AEG-Electrolux

Zanussi

Wype∏nij tak˝e
cz´Êç B.

(np. pralka)
Model

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§4
1. Przedmiotem ubezpieczenia sà Urzàdzenia oraz Elementy i Zespo∏y Urzàdzenia.
2. Ubezpieczenie obejmuje Szkody spowodowane przez Awari´ powsta∏à podczas normalnej eksploatacji
Urzàdzeƒ, ich Elementów lub Zespo∏ów, zaistnia∏à w czasie obowiàzywania umowy ubezpieczenia.

Electrolux

Nr serii

WY¸ÑCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
§5
1. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje Szkód powsta∏ych w Urzàdzeniach:
1) znajdujàcych si´ w okresie obowiàzywania Gwarancji Producenta na Urzàdzenie lub Elementy
lub Zespo∏y Urzàdzenia;
2) wykorzystywanych do testów, prób lub innego rodzaju eksperymentów;
3) wykorzystywanych do celów gospodarczych lub zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià zawodowà;
4) zmodyfikowanych w stosunku do oryginalnej specyfikacji producenta.
2. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te Szkody:
1) wynikajàce z u˝ytkowania Urzàdzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub z pomini´ciem
zaleceƒ zawartych w instrukcji obs∏ugi lub ksià˝ce gwarancyjnej Urzàdzenia;
2) b´dàce skutkiem zaniechania serwisowania lub nie dokonywania przeglàdów okresowych, jeÊli by∏y
zalecane przez producenta Urzàdzenia;
3) powsta∏e w Elementach lub Zespo∏ach Urzàdzenia, których naprawa lub wymiana zosta∏a wykonana
poza Autoryzowanymi Serwisami Naprawczymi wskazanymi przez CAS, a tak˝e Szkody pozostajàce
w zwiàzku przyczynowym z takà naprawà lub wymianà;
4) powsta∏e w wyniku dzia∏ania wirusa komputerowego lub powsta∏e w wyniku u˝ytkowania Urzàdzenia
z oprogramowaniem innym ni˝ dostarczone przez producenta lub oprogramowaniem nieprawid∏owo
zainstalowanym;
5) wynikajàce z zaniechania obowiàzku zg∏oszenia usterki bez nieuzasadnionej zw∏oki w CAS;
6) powsta∏e wskutek dzia∏ania si∏ wy˝szych b´dàcych w szczególnoÊci nast´pstwem powodzi, po˝aru,
burzy, gradu, mrozu, uderzenia pioruna, trz´sienia ziemi, zalania wodà, szkód wywo∏anych upadkiem
statków powietrznych;
7) powsta∏e w wyniku dzia∏aƒ wojennych, stanu wojennego, strajków, rozruchów, aktów terroryzmu, aktów
wandalizmu, zamieszek, powstaƒ oraz innych temu podobnych sytuacji, obowiàzku udost´pnienia
na rzecz wojska, kradzie˝y, w∏amania, konfiskaty, zaboru mienia, powsta∏e na skutek wahaƒ napi´cia
sieci zasilajàcej, pod∏àczenia nadmiernego lub niew∏aÊciwego napi´cia,
8) b´dàce nast´pstwem oddzia∏ywania na Urzàdzenie zewn´trznych czynników termicznych,
chemicznych, cieczy, wilgoci, nadmiernego ciÊnienia, promieniowania, wibracji, wybuchu
lub zewn´trznych si∏ mechanicznych oraz nieprawid∏owej wentylacji;
9) spowodowane transportem Urzàdzenia;
10) których skutkiem jest uszkodzenie Urzàdzenia o charakterze estetycznym, w szczególnoÊci
wyÊwietlaczy ciek∏okrystalicznych, ceramicznych lub szklanych powierzchni oraz wk∏adek
katalitycznych (wyk∏adziny ochronne piekarnika);

PNC

Upowa˝nienie
1. Upowa˝niam Electrolux do przekazywania moich
danych osobowych Zak∏adowi ubezpieczeƒ oraz
spó∏kom zale˝nym i powiàzanym z Zak∏adem ubezpieczeƒ w celu tworzenia i prezentacji pe∏nej oferty
produktowej dla mojej osoby.
2. Upowa˝niam Zak∏ad ubezpieczeƒ oraz spó∏ki
zale˝ne i powiàzane z Zak∏adem ubezpieczeƒ
do otrzymywania i przekazywania pomi´dzy sobà
moich danych osobowych b´dàcych w ich posiadaniu w chwili obecnej oraz w przysz∏oÊci, w celu
tworzenia i prezentacji pe∏nej oferty produktowej
dla mojej osoby.
3. Upowa˝niam podmioty wymienione w punkcie 1
upowa˝nienia do przekazywania mi informacji
handlowej za poÊrednictwem Êrodków komunikacji
elektronicznej*.

4. Administratorem powierzonych danych b´dzie firma
WAGAS Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie 00-236,
ul.Âwi´tojerska 5/7, w zakresie celów wskazanych
w niniejszym oÊwiadczeniu.
5. Powy˝sze oÊwiadczenie obejmuje równie˝
przetwarzanie danych osobowych w przysz∏oÊci,
pod warunkiem zachowania celu przetwarzania.
Tak

Nie

Data
Podpis

Verte!



DG01780/0208

* W rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 roku, o Êwiadczeniu ustug drogà elektronicznà Dz.U. nr 144, poz.1204, z 2002 roku.

