Ubezpieczenie Autoszyby (AS)
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenia
Przedsiębiorstwo:

TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Produkt: Autoszyby

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje dotyczące umowy podane są w innych dokumentach: w dokumencie ubezpieczenia
(polisie) oraz Ogólnych warunkach ubezpieczenia autoszyb zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TUZ TUW z dnia 24 listopada 2010r., obowiązujących od
dnia 01 grudnia 2010r., w których znajdują się szczegółowe informacje o zasadach udzielania ochrony ubezpieczeniowej.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie
Jest to ubezpieczenie dobrowolne komunikacyjne, które zapewnia swoją ochroną koszty naprawy i/lub wymiany szyb w pojeździe.
Grupy ubezpieczenia: 3 II działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia Autoszyb są szyby pojazdu:
czołowa, boczna, tylna.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe
wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
TUZ TUW ponosi odpowiedzialność za szkody zaistniałe
w okresie ubezpieczenia polegające na uszkodzeniu lub
zniszczeniu szyby ubezpieczonego pojazdu wskutek:
 nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia
pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub
obiektami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu,
 pożaru, powodzi, wybuchu, zalania lub zatopienia,
huraganu, gradu, uderzenia pioruna i innych nagłych
działań sił przyrody,
 nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego
pochodzącego z zewnątrz pojazdu,
 użycia pojazdu podczas akcji ratowania życia lub zdrowia
ludzkiego,
 działania osób trzecich, znajdujących się poza pojazdem.
Suma ubezpieczenia
Suma
ubezpieczenia
stanowiąca
górną
granicę
odpowiedzialności TUZ TUW na wszystkie zdarzenia powstałe
w okresie ubezpieczenia wynosi 2 000 PLN.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:
 powstałe przed dniem rozpoczęcia ochrony umowy
ubezpieczenia,
 spowodowane umyślnie albo wskutek rażącego
niedbalstwa,
 spowodowane aktami terroryzmu, działaniami wojennymi,
a także powstałe w czasie używania pojazdu w związku
z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub
innych podmiotów, spowodowane w trakcie zamieszek,
rozruchów, czynnego udziału pojazdów w blokadach dróg
i akcjach protestacyjnych,
 powstałe wskutek działania energii jądrowej lub skażenia
radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz
pola magnetycznego i elektromagnetycznego,
 w pojazdach nie posiadających ważnego badania
technicznego,
 powstałe w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie
z jego przeznaczeniem, a także zaistniałe wskutek
niewłaściwego załadowania i przewożenia towaru lub
bagażu oraz zaistniałe podczas załadunku lub rozładunku
pojazdu,
 powstałe podczas używania pojazdu jako narzędzia
przestępstwa,
 w pojeździe pochodzącym z przestępstwa,
 powstałe w elementach uszkodzonych i nie naprawionych
przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
 powstałe w okolicznościach innych niż podane
w zgłoszeniu szkody , o ile miały one wpływ na zakres
odpowiedzialności i rozmiar szkody,
 powstałe podczas jazd wyścigowych i konkursowych oraz
treningów do tych jazd,
 w pojazdach do nauki jazdy, w pojazdach
zarejestrowanych jako taksówki oraz służących do
przewozu pasażerów za opłatą, używanych do
świadczenia usług kurierskich i ekspresowych lub
holowniczych, w pojazdach wynajmowanych zarobkowo,
 powstałe w pojeździe przekazanym w celu
przeprowadzenia przeglądu, diagnostyki lub naprawy oraz
podczas prób technicznych, jazd próbnych lub testowych,
 powstałe w pojeździe oddanym do sprzedaży komisowej,
 w innych szklanych elementach pojazdu: szyberdachach,
dachach panoramicznych, szkłach reflektorów i świateł,
lusterkach itp.


Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
W szczególności powstałe podczas kierowania pojazdem przez
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub upoważnianego
kierowcę, który:
!
prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości lub w stanie po
użyciu alkoholu, środków psychotropowy lub pod wpływem
narkotyków lub innych środków odurzających lub leków
o podobnym działaniu,
!
prowadził pojazd bez wymaganych uprawnień do
kierowania pojazdem, określonych obowiązującymi
przepisami prawa,
zbiegł z miejsca wypadku.
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Ochroną w ramach umowy ubezpieczenia AS objęte są szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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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
W razie wystąpienia zdarzenia mogącego powodować powstanie szkody Ubezpieczający, Ubezpieczony lub osoba upoważniona przez
właściciela pojazdu do użytkowania pojazdu zobowiązani są:
 niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powstania szkody lub daty stwierdzenia szkody, powiadomić
o szkodzie TUZ TUW,
 podać wszelkie dostępne informacje potrzebne do ustalenia odpowiedzialności TUZ TUW,
 nie podejmować naprawy lub wymiany szyby w ubezpieczonym pojeździe we własnym zakresie,
 umożliwić dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkody,
 podjąć wszelkie możliwe czynności mające na celu uniknięcie zwiększenia rozmiarów szkody,
 niezwłocznie powiadomić policję, jeżeli szkoda powstała wskutek zaistnienia przestępstwa albo wypadku z ofiarami w ludziach,
 umożliwić TUZ TUW lub osobom działającym na jego zlecenie ustalenie okoliczności, rodzaju i rozmiaru szkody.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Tryb płatności składki: jednorazowa, stosownie do postanowień umowy ubezpieczenia
Terminy płatności: określone w dokumencie ubezpieczenia (polisie).
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Odpowiedzialność TUW TUZ rozpoczyna się od dnia oznaczonego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, a kończy się w dniu
oznaczonym w polisie jako koniec okresu ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z chwilą:
 zakończenia okresu ubezpieczenia,
 z dniem wyrejestrowania pojazdu mechanicznego,
 z dniem zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą,
 z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego.
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.
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.
Umowa ubezpieczenia rozwiązują się z dniem sprzedaży pojazdu lub z dniem wyrejestrowania pojazdu.
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