Szczególne warunki pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych OC/ACK/NNW/ASS Pakiet Dealer Samochodowy
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§1
Niniejsze szczególne warunki pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego zwanego dalej Pakiet Dealer Samochodowy
stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. (zwane
dalej WARTA) za pośrednictwem Salonów Dealerów Samochodowych z Ubezpieczającymi.
W skład Pakietu Dealer Samochodowy wchodzą zawierane łącznie na okres 12 miesięcy umowy ubezpieczenia:
- odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003 r.
(Dz. U. Nr 03.124.1152 z dn. 16.07.2003 r. z późn. zm.),
- autocasco zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Autocasco Komfort (ACK) (zwane dalej OWU ACK),
- następstw nieszczęśliwych wypadków zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków w związku z ruchem pojazdu (NNW) (zwane dalej OWU NNW), w wariancie Standard,
- assistance zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Assistance do pakietów komunikacyjnych (zwane dalej
OWU ASS),
do których mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia obowiązujące w dniu zawierania umowy ubezpieczenia.
W porozumieniu z Ubezpieczającym, po dokonaniu indywidualnej oceny ryzyka przez WARTĘ, skład Pakietu Dealer
Samochodowy może ulec zmianie.
Ubezpieczenie Pakiet Dealer Samochodowy może zostać zawarte w dwóch wariantach w zależności od wyboru
Ubezpieczającego: wariant PEŁNY lub za opłatą dodatkowej składki wariant PREMIUM. Warianty różnią się w zakresie
ryzyk AC zgodnie z §2 oraz assistance zgodnie z zapisami OWU ASS.
Ubezpieczenie Pakiet Dealer Samochodowy mogą być zawarte na rzecz Ubezpieczonych, którzy w poprzednim roku
mieli nie więcej niż 2 szkody w ubezpieczeniach OC lub AC.

§2
W zakresie ubezpieczenia Autocasco stosuje się OWU ACK z następującymi zmianami :
1. §2 ust. 17 OWU ACK otrzymuje brzmienie: „Wiek pojazdu – okres ustalany jako różnica pomiędzy dniem rozpoczęcia
ochrony ubezpieczenia a datą pierwszej rejestracji pojazdu.”
2. §3 ust. 1 OWU ACK otrzymuje brzmienie: „Na podstawie niniejszych warunków WARTA ubezpiecza zarejestrowane w Polsce
pojazdy, których wiek nie przekracza ośmiu lat. Pojazdy ubezpieczane są wraz z ich wyposażeniem standardowym.”
3. Nie ma zastosowania §3 ust. 2 OWU ACK.
4. W §3 dodaje się ust. 10 w następującym brzmieniu: „Ubezpieczeniem w zakresie utraty pojazdu wskutek kradzieży nie są
objęte motorowery.”
5. §5 ust. 2 OWU ACK otrzymuje brzmienie: „Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie informacji podanych
przez Ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie. Ubezpieczający zobowiązany jest podać wszystkie znane
sobie okoliczności, o które WARTA pytała we wniosku o ubezpieczenie lub innych pismach przed zawarciem umowy
ubezpieczenia. W razie zawarcia przez WARTĘ umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania,
pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.”
6. Nie ma zastosowania §5 ust. 7 OWU ACK.
7. Nie ma zastosowania §7 ust. 1 pkt. 2) OWU ACK.
8. §7 ust. 2 OWU ACK otrzymuje brzmienie: „Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 pkt 1) nie zwalnia ubezpieczającego
z obowiązku zapłacenia składki za okres w jakim WARTA udzielała ochrony ubezpieczeniowej.”
9. Nie ma zastosowania §8 ust. 1 OWU ACK.
10. §8 ust. 2 OWU ACK otrzymuje brzmienie: „Dyrektorzy Centrów Produktowych WARTY w zależności od lokalnej oceny
ryzyka kradzieży dla określonych grup pojazdów, mogą wprowadzić wymóg zabezpieczania pojazdu przed kradzieżą.”
11. W odniesieniu do pojazdów do 36 miesiąca eksploatacji, ubezpieczonych w wariancie PREMIUM §14 ust. 3 pkt 2) b) OWU
ACK otrzymuje brzmienie „bez stosowania ubytku wartości części.”
§3
W zakresie umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z ruchem pojazdów mają
zastosowanie OWU NNW z następującymi zmianami:
1. §5 ust. 3 OWU NNW otrzymuje brzmienie: „Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie informacji podanych
przez Ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie. Ubezpieczający zobowiązany jest podać wszystkie znane
sobie okoliczności, o które WARTA pytała we wniosku o ubezpieczenie lub innych pismach przed zawarciem umowy
ubezpieczenia. W razie zawarcia przez WARTĘ umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania,
pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.”
2. Nie ma zastosowania §5 ust. 6 OWU NNW.
3. Nie ma zastosowania §7 ust. 1 pkt 2) OWU NNW.
4. §7 ust. 3 OWU NNW otrzymuje brzmienie: „Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 pkt 1) nie zwalnia ubezpieczającego
z obowiązku zapłacenia składki za okres w jakim WARTA udzielała ochrony ubezpieczeniowej.”
§4
1. Samochody demonstracyjne, zastępcze i służbowe należące do Salonów Dealerów Samochodowych, które nie
przekroczyły 9 miesiąca eksploatacji traktowane są przy ich sprzedaży jako pojazdy fabrycznie nowe.
2. W ramach Pakietu Dealer Samochodowy WARTA zapewnia naprawy w Serwisach Dealerów Samochodowych bez
stosowania udziałów własnych, franszyz oraz redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie.
3. Przyjmuje się, że w całym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia autocasco jest stała bez
konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat. Na wniosek Ubezpieczającego, dla pojazdów w drugim
i trzecim roku eksploatacji suma ubezpieczenia autocasco może zostać ustalona na poziomie fakturowej ceny zakupu
pojazdu fabrycznie nowego, zgodnie z zapisami §23 OWU ACK.
4. Niniejsze szczególne warunki pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych - mają zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawieranych od dnia 1 lipca 2013 roku.
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Ogólna charakterystyka Autocasco i ASSISTANCE w Pakiecie Dealer Samochodowy WARTY
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Zakres terytorialny ubezpieczenia - RP, Europa (w tym Rosja i Turcja w europejskich częścią ich terytoriów).
Formuła ALL RISKS – ubezpieczeniem nie są objęte szkody określone w OWU ACK §4.
Brak udziałów własnych i franszyz.
Brak redukcji sumy ubezpieczenia.
Zniesiona amortyzacja części zamiennych z wyłączeniem części eksploatacyjnych.
W wariancie PREMIUM w okresie do 36 miesiąca eksploatacji nie stosuje się amortyzacji części eksploatacyjnych.
Naprawa w ASO z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych.
Nie są wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe.
Stała suma ubezpieczenie w okresie 12 miesięcy ubezpieczenia – pojazdy fabrycznie nowe i używane do 8 roku
eksploatacji.
10. GSU 3 lata - Gwarantowana Suma Ubezpieczenia 3 lata zgodnie z deﬁnicją w OWU ACK.
11. ASSISTANCE - w zależności od określonych zdarzeń WARTA gwarantuje następujące świadczenia:
Rodzaj zdarzenia
Wariant
Rodzaj pomocy

PEŁNY

PREMIUM

TAK
(W,A,K,IZ)
TAK
(W,A,K,IZ)

TAK
(W,A,K,IZ)
TAK
(W,A,K,IZ)

TAK (W)

TAK (W)

800 PLN - PL
300 EUR - Zagr

Bez limitu - PL
500 EUR - Zagr

TAK
(W,A,IZ)

TAK
(W,A,IZ)

TAK bez franszyzy kilometrowej
(W,A,IZ)
TAK
(W)
TAK do 50 EUR
(W,A,IZ)
Do 3 dób

TAK bez franszyzy kilometrowej
(W,A,IZ)
TAK
(W)
TAK do 50 EUR
(W,A,IZ)
Do 3 dób

TAK
(W,A,K)
TAK
(W,A,K)
Hotel **/***
Do 3 dób
TAK
(W,A,K)

TAK
(W,A,K)
TAK
(W,A,K)
Hotel **/***
Do 3 dób
TAK
(W,A,K)

TAK
(W,A,K)

TAK
(W,A,K)
TAK (do 15 dób) lub na cały czas
naprawy (przy wykorzystaniu
pojazdu zastępczego dealera
współpracującego z WARTĄ, który na
zlecenie Ubezpieczającego będzie
dokonywał naprawy pojazdu) (1)
TAK (do 5 dób)
TAK (do 15 dób)
Ekwiwalentna (tej samej marki)
lub ekwiwalentna (innej marki nie wyższa niż D) – samochody
osobowe.
Nie wyższa niż ciężarowa M lub
osobowa C - samochody ciężarowe
i dostawcze.

Pomoc informacyjna
Informacja serwisowa
Przekazanie wiadomości
Pomoc w organizacji sprzedaży
uszkodzonego pojazdu
Pomoc serwisowa
Suma ubezpieczenia na świadczenia
próby usprawnienia na miejscu
zdarzenia oraz holowania pojazdu
– nie dotyczy holowania pojazdu
poszkodowanego – dotyczy jednego
zdarzenia
Próba usprawnienia na miejscu
zdarzenia
Holowanie pojazdu
Holowanie pojazdu poszkodowanego
tylko na terytorium RP
Organizacja parkingu
Pomoc w podróży (2)
Odbiór ubezpieczonego pojazdu

Zakwaterowanie
Kontynuacja podróży lub powrót do
miejsca zamieszkania
Pojazd zastępczy (2)
Pojazd zastępczy

po wypadku

TAK (do 10 dób)

po awarii
po kradzieży

TAK (do 5 dób)
TAK (do 10 dób)

klasa pojazdu

Ekwiwalentna (nie wyższa niż C)

(1) – rzeczywisty czas naprawy tj., okres, w którym uszkodzony pojazd mechaniczny w normalnym toku mógł zostać
naprawiony z uwzględnieniem czynności procesu likwidacji szkody
(2) – w świadczeniach należących do tej kategorii WARTA pokrywa koszty do wysokości poniesionych kosztów z zachowaniem
limitów dobowych określonych w tabeli
Skróty wykorzystywane w tabeli:
W – wypadek, A – awaria, K – kradzież, IZ – inne zdarzenia, PL – Polska, Zagr – kraje zgodne z §3 ust. 7 z wyłączeniem RP

