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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje dotyczące umowy podane są w innych dokumentach: w dokumencie ubezpieczenia (polisie) oraz Ogólnych 
warunkach ubezpieczenia fitcasco obowiązujących od dnia 30 lipca 2021r., w których znajdują się szczegółowe informacje o zasadach udzielania ochrony ubezpieczeniowej. 
 
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie  
Ubezpieczenie fitcasco jest to kompleksowa ochrona obejmująca wypadki ubezpieczeniowe polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu jak również związane 
z posiadaniem i użytkowaniem ubezpieczonego pojazdu. 
 

 

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 
 

 Autocasco - pojazdy mechaniczne wraz z wyposażeniem, 
zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP), z 
okresem eksploatacji od 3 do 15 lat, z sumą ubezpieczenia nie 
niższą niż 8.000 zł i nie wyższą niż 150.000 zł brutto.  
Pojazd , którego okres eksploatacji przekroczył 15 lat może zostać 
ubezpieczony, jeżeli umowa ubezpieczenia stanowi bezszkodową 
kontynuację ubezpieczenia w TUZ TUW. 

 Autoassistance i AutoSzyby – organizacja natychmiastowej 

pomocy assistance przez Zespół pomocy fitcasco i pokrycie jej 
kosztów 

 NNW – następstwa wypadków ubezpieczeniowych w związku z 
ruchem lub podczas używania pojazdu 

 Zielona Karta – odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za 
szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu za granicą RP; 
które nie są objęte ubezpieczeniem 

 
Suma ubezpieczenia 
Określona w umowie ubezpieczenia i wyrażona w złotych polskich, 
stanowiąca górną granicę odpowiedzialności ubezpieczeniowej TUZ 
TUW za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia: 
 

 Autocasco – powinna odpowiadać wartości pojazdu w dniu 
zawarcia umowy ubezpieczenia 

 

 Autoassistance – 15.000 zł na jeden wypadek ubezpieczeniowy 
 

 AutoSzyby – 2.000 zł 
 

 NNW – 10.000 zł 
 

 Zielona Karta – szkody na osobie 5.210.000 euro, szkody w mieniu 
1.050.000 euro  

 
 

 
 

 

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
 

 w autocasco – szkód częściowych w przypadku zawarcia umowy w 
Wariancie I – szkoda całkowita i kradzież 

 ryzyk, które nie zostały wykupione np. w przypadku nie wykupienia 
ryzyka AutoAssistance TUZ TUW nie będzie organizował 
natychmiastowej pomocy assistance 

 spowodowane aktami terroryzmu, działaniami wojennymi, a także 
w trakcie polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska, 

 powstałe w skutek działania energii jądrowej, skażenia 
radioaktywnego, promieni laserowych, pola magnetycznego 
i elektromagnetycznego, 

 powstałe podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa, 
lub w pojeździe pochodzącym z przestępstwa, 

 powstałe podczas jazd wyścigowych, konkursowych, 
treningowych, 
 

  

 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
W szczególności powstałe podczas kierowania pojazdem przez 
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub upoważnianego kierowcę, który: 

! w Autocasco, których wartość nie przekracza 300 zł 

! powstałe podczas prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości 
albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych 
lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o 
przeciwdziałaniu narkomanii 

! wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa 

! nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem 
mechanicznym, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku 
ubezpieczeniowego, chyba że nie miało to wpływu na zajście 
wypadku ubezpieczeniowego 

! które Ubezpieczający wyrządził umyślnie lub w skutek rażącego 
niedbalstwa 

! powstałe podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub 
nieposiadającego ważnego dowodu rejestracyjnego lub badania 
technicznego, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku 
ubezpieczeniowego 

 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 
 

 na terytorium RP – w AutoSzyby, AutoAssistance w wariancie Start  

 na terytorium RP i pozostałych krajów – w Autocasco (z udziałem własnym 1.000 zł do szkód powstałych ma terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii               
i Albanii) NNW 

 na terytorium RP z możliwością rozszerzenia zakresu na pozostałe kraje Europy – w AutoAssistance w wariancie Standard  

 na terytorium państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego – w Zielona Karta  
  

 

Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 
 

Obowiązki Ubezpieczającego 
Obowiązki na początku umowy 

 opłacenia składki ubezpieczeniowej, 

 podanie do wiadomości TUZ TUW wszystkich znanych sobie okoliczności, o które TUZ TUW zapytywał przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 
a które pociągają za sobą istotne prawdopodobieństwo zdarzenia ubezpieczeniowego. 

 
Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego (jeżeli wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rzecz) 
Obowiązki w czasie trwania umowy 

 zgłaszania zmian okoliczności, o których Ubezpieczający informował TUZ TUW przed zawarciem umowy ubezpieczenia, niezwłocznie po otrzymaniu 
o nich wiadomości, 

 powiadomienia TUZ TUW w przypadku utraty dokumentów pojazdu, takich jak dowód rejestracyjny, czy karta pojazdu, 

 zawiadomienia TUZ TUW w przypadku utraty kluczyków, sterowników lub innych urządzeń fabrycznych służących do otwarcia pojazdu.  
 
Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia 

 niezwłocznie powiadomić TUZ TUW o szkodzie w pojeździe, jednak nie później niż w terminie 7 dni od zdarzenia ubezpieczeniowego,  

 nie dokonywać w uszkodzonym pojeździe żadnych zmian nieuzasadnionych koniecznością kontynuowania dalszej bezpiecznej jazdy oraz nie 
dokonywać napraw bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin pojazdu przez TUZ TUW lub jego przedstawiciela, 

 umożliwienia przedstawicielowi TUZ TUW podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowej likwidacji szkody. 
 

  

Ubezpieczenie Fitcasco 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych                                          Produkt: Fitcasco 

 

Ubezpieczenie  następstw nieszczęśliwych wypadków 

Dokument zawierający informacje o umowie ubezpieczenia 

Przedsiębiorstwo: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  Produkt: Ubezpieczenie  domów jednorodzinnych i mieszkań 
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Jak i kiedy należy opłacać składki? 
Tryb płatności składki: jednorazowa lub ratalna, stosownie do postanowień umowy ubezpieczenia. 
Terminy płatności: określone w dokumencie ubezpieczenia (polisie). 

  

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

Początek i koniec okres ubezpieczenia określa się w dokumencie ubezpieczenia (polisie). 
 
Odpowiedzialność TUZ TUW rozpoczyna się od dnia podanego w umowie ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po opłaceniu całości składki 
lub jej pierwszej raty, o  ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej. 
 
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: 

 w Autocasco z dniem wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą lub polegającą na utracie pojazdu, 

 w Autocasco, AutoSzyby, AutoAssistance z  chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia określonej w  umowie ubezpieczenia wskutek wypłaty 
odszkodowania (odszkodowań), 

 w Zielona Karta – z dniem wygaśnięcia umowy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dotyczącej tego samego pojazdu, 

 w NNW z chwilą śmierci Ubezpieczonego, 

 z  dniem wypowiedzenia przez TUZ TUW umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym lub z upływem okresu, za który przypadała niezapłacona 
składka lub jej pierwsza rata, 

 z dniem upływu okresu ubezpieczenia, odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, 

 z chwilą przeniesienia własności pojazdu, 

 z chwilą wygaśnięcia umowy ubezpieczenia. 
  

 

Jak rozwiązać umowę? 
Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia 
zawarcia umowy ubezpieczenia. 

Konsument, który zawarł na odleg łość umow ę ubezpieczenia, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, sk ładając o świadczenie na piśmie, w terminie 30 dni od dnia 

zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ustawy o prawach konsumenta, je żeli jest to termin późniejszy. Termin uwa ża się 

za zachowany, je żeli przed jego up ływem oświadczenie zosta ło wys łane. W przypadku odst ąpienia przez konsumenta od umowy ubezpieczenia TUZ TUW przys 

ługuje wy łącznie cz ę ś ć sk ładki obliczonej proporcjonalnie za ka żdy dzie ń udzielania przez TUZ TUW ochrony ubezpieczeniowej. 

Ubezpieczający, jak i TUZ TUW może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 14 dni od otrzymania od drugiej strony żądania 

zmiany wysokości składki na skutek ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa powstania szkody.  

Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia NNW ze skutkiem natychmiastowym, przy czym wypowiedzenie umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z 
obowiązku zapłaty składki za okres, w jakim TUZ TUW udzielał ochrony ubezpieczeniowej.  
 

 


