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SWU

Ubezpieczenie komunikacyjne
Pakiet Volkswagen Serwis
Ubezpieczeniowy

Wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych SWU Pakiet Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy
zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowe i reasekuracyjnej

Rodzaj informacji

Numer zapisu wzorca umowy

Przesłanki wypłaty odszkodowania lub
innych świadczeń lub wartości wykupu
ubezpieczenia

§ 4; § 6
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Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub jego obniżenia

§ 4; § 5; § 6
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1.
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§1

6. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowców
pojazdów mechanicznych dostępne opcjonalnie, w zależności od
decyzji Ubezpieczającego.

1. Niniejsze Szczególne Warunki ubezpieczenia, zwane dalej SWU, stanowią integralną część umów ubezpieczenia zawieranych na ich
podstawie pomiędzy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwane
dalej UNIQA TU S.A., a osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub
jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej,
zwanymi dalej Ubezpieczającymi, w ramach programu Pakiet Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy.

7. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych w ruchu zagranicznym za szkody powstałe w związku
z ruchem tych pojazdów w krajach należących do systemu Zielonej
Karty zwane dalej Zielona Karta dostępne opcjonalnie, w zależności
od decyzji Ubezpieczającego.

2. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia także na cudzy
rachunek.

8. Ubezpieczenie Assistance Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy dostępne opcjonalnie, w zależności od decyzji Ubezpieczającego.

3. Ubezpieczający ma obowiązek poinformowania Ubezpieczonego
o warunkach ubezpieczenia oraz prawach i obowiązkach Ubezpieczonego, a także dostarczyć Ubezpieczonemu SWU oraz OWU.

9. Ubezpieczenie Ochrony Prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych dostępne opcjonalnie, w zależności od decyzji Ubezpieczającego.

4. Osoba, na rachunek której zawarto umowę ubezpieczenia, zwana jest
dalej Ubezpieczonym.

10. Ubezpieczenie AutoSzyby PLUS24 dostępne opcjonalnie, w zależności
od decyzji Ubezpieczającego.

5. W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek Ubezpieczony
może żądać, aby UNIQA TU S.A. udzieliło mu informacji o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków
ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków Ubezpieczonego.

§4

6. Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany do:
1) podania do wiadomości UNIQA TU S.A. wszelkich znanych sobie
okoliczności, o które UNIQA TU S.A. zapytywało we wniosku
ubezpieczeniowym albo przed zawarciem umowy w innych
pismach;
2) zgłaszania w formie pisemnej do UNIQA TU S.A. w czasie trwania
umowy ubezpieczenia, wszelkich zmian w okolicznościach, o których mowa w pkt. 1) niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.
7. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela obowiązki
określone w ust. 6 ciążą również na przedstawicielu i obejmują
ponadto okoliczności jemu znane.
§2
W programie Pakiet Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy określonym
w niniejszych Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia zwanych dalej
SWU, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zwana dalej UNIQA TU S.A.,
zawiera umowy ubezpieczenia dla:
1. Pojazdów marki Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, Porsche, Bentley,
Lamborghini:
1) nowych i używanych do piętnastego roku eksploatacji włącznie,
które zostały pierwotnie nabyte jako pojazdy fabrycznie nowe
w sieci Autoryzowanych Dealerów danej marki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
2) nowych i używanych do piętnastego roku eksploatacji sprowadzanych z zagranicy za pośrednictwem Autoryzowanych Dealerów,
3) nowych i używanych do ósmego roku eksploatacji sprowadzanych z zagranicy importem prywatnym.
2. Pojazdów spełniających warunki określone w § 2 pkt. 1 będących własnością Importera oraz Dealerów, a użytkowanych do celów demonstracyjnych, do jazd próbnych Klientów, do celów służbowych przez
właścicieli oraz upoważnionych pracowników salonu/serwisu.
§3
Program Pakiet Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy obejmuje następujące rodzaje ubezpieczeń:
1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem
tych pojazdów, zwane dalej ubezpieczeniem OC.
2. Ubezpieczenie Mini Assistance Auto PLUS24service.
3. Ubezpieczenie Telefonicznej Asysty Prawnej.
4. Ubezpieczenie Auto Casco.
5. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowców
i Pasażerów pojazdów mechanicznych dostępne opcjonalnie, w zależności od decyzji Ubezpieczającego.

2

W umowach zawieranych w ramach programu Pakiet Volkswagen
Serwis Ubezpieczeniowy zastosowanie mają odpowiednio następujące
warunki ubezpieczeń:
1. W zakresie ubezpieczenia OC - warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacz pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, określone w Ustawie z dn. 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392
z późn. zm.).
2. W zakresie ubezpieczenia Mini Assistance Auto PLUS24service Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mini Assistance Auto Plus24service,
zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 28 grudnia
2015 r.
3. W zakresie ubezpieczenia Telefonicznej Asysty Prawnej - Ogólne
Warunki Ubezpieczenia Telefonicznej Asysty Prawnej zatwierdzone
Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 13 kwietnia 2016 r.
4. W zakresie ubezpieczenia Zielonej Karty - Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zielona Karta, zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA
TU S.A. z dnia 28 grudnia 2015 r.
5. W zakresie ubezpieczenia Auto Casco - Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco zwane dalej OWU Auto Casco, zatwierdzone
Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 16 marca 2016 r. z uwzględnieniem następujących zmian (Szczególne Warunki Ubezpieczenia):
1) suma ubezpieczenia pojazdu nie zmniejsza się w czasie trwania
ubezpieczenia o kwotę wypłaconego odszkodowania (odszkodowań) chyba, że w umowie ubezpieczenia umówiono się inaczej,
2) dla pojazdów objętych ubezpieczeniem w ramach programu
Pakiet Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy nie ma zastosowania pomniejszenie odszkodowania o amortyzację części zamiennych,
3) za opłatą dodatkowej składki istnieje możliwość rozszerzenia
zakresu o ochronę przed naliczeniem zwyżki za szkody. W ramach
tej opcji UNIQA TU S.A. nie uwzględni zwyżki z tytułu wystąpienia
nie więcej niż dwóch szkód z ubezpieczenia Auto Casco przy
ustalaniu wysokości składki na kolejny okres ubezpieczenia (nie
dotyczy szkód zgłoszonych do ubezpieczeń Auto Casco obejmujących pozostałe pojazdy Klienta, na których nie wykupiono
takiego rozszerzenia),
4) przy zaistnieniu szkody całkowitej lub kradzieży za wartość pojazdu dla celów ustalenia odszkodowania przyjmuje się:
a) sumę ubezpieczenia w przypadku zawarcia umowy dla pojazdu fabrycznie nowego oraz dla pojazdu w drugim i trzecim
roku eksploatacji, w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia
umowy ubezpieczenia,
b) wartość rynkową pojazdu w dniu zaistnienia szkody, nie więcej
jednak niż sumę ubezpieczenia określoną w umowie ubezpieczenia dla pojazdów używanych od czwartego do piętnastego
roku eksploatacji włącznie,
c) sumę ubezpieczenia dla pojazdu używanego, tj. od czwartego roku eksploatacji pod warunkiem opłacenia dodatkowej
składki określonej w taryfie składek ubezpieczeniowych,
5) w przypadku szkody częściowej pojazdu likwidacja szkody następuje wyłącznie według wariantu warsztatowego zgodnie z § 16
ust. 6, 7, 9 OWU Auto Casco,
6) UNIQA TU S.A. za opłatą dodatkowej składki pokrywa stratę, polegającą na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie w wyniku kradzieży

rzeczy stanowiących własność Ubezpieczonego lub czasowo znajdujących się w jego posiadaniu (bagaż podróżny) do limitu
3 000 zł, który jest pomniejszany aż do wyczerpania w rocznym
okresie ubezpieczenia o wysokość wypłacanych z tego tytułu
odszkodowań:
a) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje bagaż podróżny, który:
- znajduje się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego,
- został pozostawiony w zamkniętym na zamek bagażniku
pojazdu osobowego, ciężarowego (typu furgon, kombi)
o zabudowie zamkniętej i nie był widoczny z zewnątrz,
b) ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:
- wartości pieniężne, papiery wartościowe,
- przedmioty wartościowe w tym biżuteria,
- dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie, numizmatyczne i filatelistyczne,
- dokumenty i rękopisy,
- pojemniki zawierające paliwa napędowe,
- przedmioty w ilościach wskazanych na ich przeznaczenie
handlowe,
- przedmioty służące do działalności usługowo-produkcyjnej,
- przewożone za opłatą przesyłki, ładunek lub bagaż,
c) UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialności za straty w bagażu
podróżnym, pod warunkiem zaistnienia łącznie następujących przesłanek:
- istnieje związek przyczynowy zniszczenia lub uszkodzenia
bagażu ze zdarzeniem objętym ochroną Auto Casco,
- istnieje odpowiedzialność UNIQA TU S.A. za szkodę
z Auto Casco,
- pisemnego potwierdzenia przez obecną na miejscu zdarzenia policję faktu zniszczenia ubezpieczonego mienia
w związku z zaistniałym zdarzeniem ubezpieczeniowym,
7) UNIQA TU S.A. pokrywa stratę, polegającą na zniszczeniu, uszkodzeniu lub zagubieniu dokumentów lub tablic rejestracyjnych
do wysokości opłat pobieranych przez Wydział Komunikacji,
a zwrot poniesionych kosztów odbędzie się na podstawie przedstawionych rachunków z Wydziału Komunikacji (nie ma zastosowania § 5 ust. 1 pkt. 1 OWU Auto Casco),
8) nie mają zastosowania następujące zapisy określone w OWU Auto
Casco:
a) § 2 ust. 1 pkt. 4), 5),
b) § 3 ust. 2 pkt. 3),
c) § 3 ust. 5, ust. 8 pkt. 1),
d) § 4 ust. 1 pkt. 5), 8),
e) § 11 ust. 1 pkt. 8), 11), 14), 15), 16), 17), 22), ust. 2, ust. 10,
ust. 13, ust. 15, ust. 17, ust. 18, ust. 19, ust. 20, ust. 21,
ust. 22, ust. 23, ust. 26, ust. 27.
f) § 12 ust. 2, 7,
g) § 16 ust. 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 33, 34, 35, 36,
h) § 17 ust. 4, 5, 6,
9) § 2 ust. 1 pkt. 10) OWU Auto Casco otrzymuje następujące
brzmienie:
„Gwarancja sumy ubezpieczenia - suma ubezpieczenia pojazdu
z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, określona za pomocą
wyceny w Eurotax, Info Expert lub w przypadku pojazdów fabrycznie nowych - faktury zakupu, obowiązująca przez cały okres
umowy ubezpieczenia w niezmienionej wysokości, stanowiąca
podstawę do ustalenia odszkodowania w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu w okresie ubezpieczenia.”,
10) § 3 ust. 4 OWU Auto Casco otrzymuje następujące brzmienie:
"Umowa ubezpieczenia zawierana jest w zakresie pełnym (tzw. All
Risk), chyba, że w umowie ubezpieczenia umówiona się inaczej.",
11) § 4 ust. 1 pkt. 4) OWU Auto Casco otrzymuje następujące brzmienie:
"motocykle, motorowery od ryzyka kradzieży",
12) § 4 ust. 1 pkt. 7) OWU Auto Casco otrzymuje następujące brzmienie:
„pojazdy wykorzystywane do jazd badawczych i doświadczalnych”,
13) § 6 ust. 2 pkt. 1) OWU Auto Casco otrzymuje następujące brzmienie:
"dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego dopuszczającego pojazd do ruchu",
14) § 6 ust. 3 pkt. 7) OWU Auto Casco otrzymuje następujące brzmienie:
"informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia w ciągu ostatnich
czterech lat (informacje o zgłoszonych szkodach i wypłaconych
odszkodowaniach)",
15) § 6 ust. 4 OWU Auto Casco otrzymuje następujące brzmienie:
„W przypadku innych niż ubezpieczenie pojazdu fabrycznie
nowego lub wznowienie umowy ubezpieczenia, obok wymogów
opisanych w ust. 2, dodatkowo wykonywane są oględziny pojazdu oraz dokumentacja zdjęciowa przedmiotu ubezpieczenia,
o ile nie umówiono się inaczej.”,

16) § 6 ust. 5 OWU Auto Casco otrzymuje następujące brzmienie:
„UNIQA TU S.A. może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia
od udokumentowania przez Ubezpieczającego okoliczności
podanych we wniosku (wniosko-polisie).”,
17) § 8 ust. 1 OWU Auto Casco otrzymuje następujące brzmienie:
"Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy",
18) § 11 ust. 1 pkt. 7) OWU Auto Casco otrzymuje następujące brzmienie:
„miejsca zamieszkania (siedziby) właściciela pojazdu, a w przypadku pojazdów leasingowanych, kredytowanych miejsce zamieszkania (siedziby) leasingobiorcy, kredytobiorcy,”,
19) § 11 ust. 6 OWU Auto Casco otrzymuje następujące brzmienie:
„Przebieg ubezpieczenia (klasyfikacja do odpowiedniej klasy
taryfowej) ustala się indywidualnie dla właściciela pojazdu wpisanego w dowód rejestracyjny, w oparciu o wszystkie posiadane
i ubezpieczone przez niego pojazdy w ryzyku Auto Casco, gdzie
dotychczasowy przebieg ubezpieczenia wyrażony jest w pełnych
dwunastomiesięcznych okresach ubezpieczenia, z zastrzeżeniem
ust. 7, 8, 9.",
20) § 11 ust. 8 OWU Auto Casco otrzymuje następujące brzmienie:
„Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, istnieje możliwość zastosowania klasy taryfowej Bonus Malus UNIQA TU S.A.
dla współwłaściciela samochodu, o ile fakt współwłasności potwierdzony jest w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. W takich
przypadkach UNIQA TU S.A. daje możliwość wyboru korzystniejszej klasy taryfowej. Jednocześnie przebieg ubezpieczenia
związany z użytkownikiem pojazdu będącego przedmiotem
współwłasności będzie miał wpływ na uprawnienia każdego
ze współwłaścicieli pojazdu do naliczenia odpowiedniej klasy taryfowej Bonus Malus UNIQA TU S.A.”,
21) § 11 ust. 9 OWU Auto Casco otrzymuje następujące brzmienie:
„Istnieje możliwość zastosowania klasy taryfowej Bonus Malus
UNIQA TU S.A. naliczonej współmałżonkowi, niefigurującemu
w dowodzie rejestracyjnym (o ile nie jest ustanowiona rozdzielność majątkowa) pod warunkiem złożenia oświadczenia woli
współmałżonka. W takich przypadkach UNIQA TU S.A. daje możliwość wyboru korzystniejszej klasy taryfowej.”,
22) § 11 ust. 11 OWU Auto Casco otrzymuje następujące brzmienie:
„Klasę taryfową oraz Uprawnionych do odpowiedniej klasy taryfowej Bonus Malus określa tabela Bonus Malus:”
Klasa
taryfowa

Uprawnieni

A

Podmioty gospodarcze (działające w formie Spółki z o.o. lub spółki S.A.)
oraz osoby fizyczne legitymujące się brakiem historii przebiegu ubezpieczenia (tzn. pierwsza polisa Klienta) lub brakiem bezszkodowego
przebiegu ubezpieczenia

B

Osoby fizyczne legitymujące się 1 rokiem bezszkodowego przebiegu
ubezpieczenia
(spośród ostatnich 4 lat ubezpieczenia)

C

Osoby fizyczne legitymujące się 2 latami bezszkodowego przebiegu
ubezpieczenia
(spośród ostatnich 4 lat ubezpieczenia)

D

Osoby fizyczne legitymujące się 3 latami bezszkodowego przebiegu
ubezpieczenia
(spośród ostatnich 4 lat ubezpieczenia)

E

Osoby fizyczne legitymujące się 4 latami bezszkodowego przebiegu3
ubezpieczenia
(spośród ostatnich 4 lat ubezpieczenia)

23) § 11 ust. 14 OWU Auto Casco otrzymuje następujące brzmienie:
„W przypadku zawierania umowy ubezpieczenia na kolejny okres
ubezpieczenia przed końcem dotychczasowej umowy, z której
zgłoszono szkodę, następuje naliczenie zwyżki za szkodę (szkody),
z zastrzeżeniem ust. 16.”,
24) § 11 ust. 22 OWU Auto Casco otrzymuje następujące brzmienie:
„Ochrona klasy taryfowej Bonus Malus zawarta w ubezpieczeniu
Auto Casco na dany pojazd nie dotyczy szkód zgłoszonych do
ubezpieczeń Auto Casco obejmujących ochroną pozostałe pojazdy Klienta, na których nie zawarto takie rozszerzenia.”
25) § 11 ust. 25 OWU Auto Casco otrzymuje następujące brzmienie:
"Opłata składki za ubezpieczenie następuje jednorazowo, przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, chyba, że w umowie ubezpieczenia
umówiono się inaczej.",
26) § 12 ust. 10 OWU Auto Casco otrzymuje następujące brzmienie:
„W przypadku ubezpieczenia opon i felg suma ubezpieczenia
wynosi odpowiednio:
a) dla pojazdów z sumą ubezpieczenia do 100 000 zł (brutto)
suma ubezpieczenia wynosi 3 000 zł,
b) b) dla pojazdów z sumą ubezpieczenia od 100 001 zł (brutto)
suma ubezpieczenia wynosi 5 000 zł”,
27) § 13 ust. 2 OWU Auto Casco otrzymuje następujące brzmienie:
„1) Wymaganymi urządzeniami zabezpieczającymi pojazd przed
3

kradzieżą dla pojazdów marki Volkswagen, Audi, Skoda, Seat są:
a) w pojazdach o wartości do 100 000 zł (brutto) - jedno fabrycznie montowane zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
(np. immobiliser),
b) w pojazdach o wartości od 100 001 zł (brutto) do 300
000 zł (brutto) - dwa niezależne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, w tym jedno fabrycznie montowane zabezpieczenie przeciwkradzieżowe oraz dodatkowo drugie
zabezpieczenie przeciwkradzieżowe posiadające atest
(np. immobiliser, autoalarm),
c) w pojazdach o wartości od 300 001 zł (brutto) - trzy niezależne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, w tym jedno
urządzenie typu satelitarnego lub radiowego zdalnego
alarmowania i lokalizacji pojazdu (np. immobiliser, autoalarm oraz GPS),
d) w przypadku pojazdów kontynuujących ubezpieczenie
Auto Casco w UNIQA TU S.A. na warunkach Pakiet Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy akceptuje się zamontowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe wymagane przy
zawieraniu poprzednich umów ubezpieczenia i uznaje się je
za wystarczające,
2) Wymaganymi urządzeniami zabezpieczającymi pojazd przed
kradzieżą dla pojazdów marki Porsche, Bentley, Lamborghini są:
a) w pojazdach o wartości do 100 000 zł (brutto) - jedno fabrycznie montowane zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
(np. immobiliser),
b) w pojazdach o wartości od 100 001 zł (brutto) do 500
000 zł (brutto) - dwa niezależne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, w tym jedno fabrycznie montowane oraz
dodatkowo drugie niezależne zabezpieczenie przeciwkradzieżowe (np. immobiliser, auto-alarm),
c) w pojazdach o wartości powyżej 500 000 zł (brutto) - trzy
niezależne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, w tym
jedno urządzenie typu satelitarnego lub radiowego, zdalnego alarmowania i lokalizacji pojazdu (np. immobiliser,
auto-alarm oraz GPS),
d) w przypadku pojazdów kontynuujących ubezpieczenie
Auto Casco w UNIQA TU S.A. na warunkach Pakiet Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy akceptuje się zamontowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe wymagane
przy zawieraniu poprzednich umów ubezpieczenia
i uznaje się je za wystarczające.”,
28) § 13 ust. 3 OWU Auto Casco otrzymuje następujące brzmienie:
„W pojazdach o nadwoziu ciężarowym, bez względu na ich
wartość jest wymagane jedno zabezpieczenie (np. immobiliser).”,
29) § 16 ust. 5 OWU Auto Casco otrzymuje następujące brzmienie:
„Wypłacone odszkodowanie nie pomniejsza się o udział własny
w szkodzie, chyba, że w umowie ubezpieczenia umówiono się inaczej.”;
30) § 16 ust. 7 pkt. 2) OWU Auto Casco otrzymuje następujące
brzmienie:
„stawkę za roboczogodzinę określoną w umowie likwidacyjnej
zawartej pomiędzy Dealerem, a UNIQA TU S.A. ustaloną dla
warsztatu naprawczego, w którym dokonana jest naprawa.
W przypadku braku ustalonej stawki dla danego rodzaju warsztatu
przyjmuje się na podstawie średnich cen usług obowiązujących
na danym terenie,”,
31) § 16 ust. 17 OWU Auto Casco otrzymuje następujące brzmienie:
„Dla pojazdów z Gwarancją Sumy Ubezpieczenia odszkodowanie
za szkodę całkowitą powstałą w wyniku kradzieży pojazdu
odpowiada gwarantowanej sumie ubezpieczenia, natomiast w
przypadku szkody całkowitej powstałej z innych przyczyn niż
kradzież pojazdu odszkodowanie odpowiada kwocie stanowiącej
różnicę pomiędzy gwarantowaną sumą ubezpieczenia, a
wartością pozostałości po szkodzie.”,
6. W zakresie ubezpieczenia Assistance Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy - Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance Volkswagen
Serwis Ubezpieczeniowy zwane dalej SWU Assistance Volkswagen
Serwis Ubezpieczeniowy, zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA
TU S.A. z dnia 13 kwietnia 2016 r.
7. W zakresie ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Kierowców i Pasażerów pojazdów mechanicznych - Ogólne
Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowców i Pasażerów pojazdów mechanicznych zatwierdzone Uchwałą
Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 28 grudnia 2015 r. z uwzględnieniem
następujących zmian:
1) suma ubezpieczenia dla każdej ubezpieczonej osoby jest zgodna
z wybranym wariantem przez Klienta (Suma Ubezpieczenia
5 000 zł, 10 000 zł, 30 000 zł lub 100 000 zł),
2) w przypadku zgonu ubezpieczonej osoby wypłacane jest 100%
sumy ubezpieczenia.
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8. W zakresie ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Kierowców - Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowców pojazdów mechanicznych zatwierdzone
Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 28 grudnia 2015 r.
1) Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej istnieje możliwość zwiększenia sumy ubezpieczenia dla Kierowcy do 100 000 zł.
9. W zakresie ubezpieczenia Ochrony Prawnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych - Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych zatwierdzone Uchwałą Zarządu
UNIQA TU S.A. z dnia 13 kwietnia 2016 r.
10. W zakresie ubezpieczenia AutoSzyby PLUS24 - Ogólne Warunki
Ubezpieczenia AutoSzyby PLUS24 zatwierdzone Uchwałą Zarządu
UNIQA TU S.A. Nr z dnia 28 grudnia 2016 r. z uwzględnieniem następujących zmian:
1) § 4 ust. 1 OWU AutoSzyby PLUS24 otrzymuje następujące brzmienie:
„UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialność nie więcej niż za 1 zdarzenie ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia”,
2) § 12 ust. 1 OWU AutoSzyby PLUS24 otrzymuje następujące
brzmienie:
"Ustalona w umowie suma ubezpieczenia stanowi górną granicę
odpowiedzialności UNIQA TU S.A.",
3) § 12 ust. 2 OWU AutoSzyby PLUS24 otrzymuje następujące
brzmienie:
"Suma ubezpieczenia określona w polisie nie może być wyższa niż
10 000 zł".
§5
1. Ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Pakiet Volkswagen
Serwis Ubezpieczeniowy nie są obejmowane pojazdy niespełniające
wymogów zamontowania urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą określonych w § 4 ust. 5 pkt. 27, 28 niniejszych SWU.
2. Jeżeli pojazd przed sprzedażą Klientowi jest użytkowany jako pojazd
demonstracyjny maksymalnie przez 12 miesięcy i ubezpieczony
w UNIQA w ramach programu Pakiet Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy to dla potrzeb ubezpieczenia w tym programie po sprzedaży jest traktowany jak pojazd fabrycznie nowy, a suma ubezpieczenia odpowiada wartości rynkowej pojazdu.
3. Za opłatą dodatkowej składki oraz za pisemną zgodą UNIQA TU S.A.
(pod rygorem nieważności) możliwe jest rozszerzenie ochrony ubezpieczenia pojazdów (DEMO) stanowiących własność Dealera o ryzyko
przywłaszczenia pojazdu. W przypadku rozszerzenia ochrony nie ma
zastosowania § 5 ust. 1 pkt. 15) OWU Auto Casco.
4. Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej istnieje możliwość
ubezpieczenia pojazdów o podwyższonym ryzyku, tj. pojazdów używanych jako taksówki, służące do przewozu osób za opłatą, pojazdów
używanych do nauki jazdy, pojazdów wypożyczanych zarobkowo
(rent a car), pojazdów przeznaczonych do celów specjalnych.
§6
1. Umowy ubezpieczenia fabrycznie nowych pojazdów w ramach programu Pakiet Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy są zawierane
najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu, z którym jednocześnie
rozpoczyna się okres ochrony ubezpieczeniowej.
2. Ubezpieczenie określone § 3 ust. 5, 6, 7, 8, 9, 10 niniejszych SWU
mogą zostać zawarte w zależności od decyzji Ubezpieczającego pod
warunkiem opłaty dodatkowej składki ubezpieczeniowej.
3. W przypadku sprzedaży pojazdu prawa z umowy obowiązkowego
ubezpieczenia OC przechodzą na nabywcę, zgodnie z ustawą, o której
mowa w § 4 ust. 1 niniejszych SWU natomiast pozostałe umowy
ubezpieczenia ulegają rozwiązaniu z dniem zbycia pojazdu będącego
przedmiotem ubezpieczenia z zastrzeżeniem § 9 ust. 3 OWU Auto
Casco.
§7
1. Postanowienia niniejszych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia
mają pierwszeństwo w stosowaniu przed postanowieniami wyżej
wskazanych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
2. W sprawach nieuregulowanych w wyżej wykazanych Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w tym kodeksu cywilnego i ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

§8
Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia zostały zatwierdzone Uchwałą
Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 13 kwietnia 2016 r. i mają zastosowanie do
umów ubezpieczenia zawartych od dnia 6 maja 2016 r.
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