Ubezpieczenie Kradzieży Roweru
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo:				 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
										 z siedzibą w Polsce, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa,
										 numer zezwolenia Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 roku
Produkt: 							 Ubezpieczenie Kradzieży Roweru

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach, w tym w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia Kradzieży Roweru zatwierdzonych uchwałą nr 01/06/03/2018 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance
Group z dnia 6 marca 2018 roku.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie Kradzież Roweru jest ubezpieczeniem majątkowym. Obejmuje szkody polegające na kradzieży roweru.
Umowa ubezpieczenia zawierana jest przez InterRisk z klientami PLAY za pośrednictwem Platformy „PLAY Ubezpieczenia” przy wykorzystaniu środków
porozumiewania się na odległość i następuje po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem Platformy, OWU oraz ich zaakceptowaniu przez Ubezpieczającego,
na podstawie wniosku Ubezpieczającego o zawarcie umowy ubezpieczenia.

		

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

3 Rower, którego wiek nie przekracza 7 lat licząc od daty jego zakupu,
a gdy nie da się ustalić roku pierwszego zakupu uwzględniany jest rok
produkcji.

		

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody:
!

powstałe wskutek utracenia zysków, kradzieży zwykłej, sprzeniewierzenia
lub zaginięcia w niewyjaśnionych okolicznościach;

!

spowodowane kradzieżą zewnętrzną, o ile została ona dokonana
w godzinach pomiędzy 22:00 a 6:00;

!

polegające na popełnieniu lub usiłowaniu popełnienia przestępstwa
przez Ubezpieczonego;

Suma ubezpieczenia:

!

3 Wariant Standard – w przypadku kradzieży z włamaniem i rabunku
– 1.500 zł;

powstałe wskutek wykorzystywania roweru do prowadzenia działalności
gospodarczej;

!

spowodowane strajkami i niepokojami społecznymi, działaniami
wojennymi, stanem wojennym, rozruchami i zamieszkami, sabotażem,
a także aktami terroru;

!

polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu roweru wskutek wandalizmu
lub graffiti;

!

powodujące uszkodzenia o charakterze estetycznym;

!

polegające na uszkodzeniu roweru nie mającego wpływu na jego
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, a także spowodowane
wgnieceniem, zarysowaniem lub zadrapaniem;

!

polegające na awarii roweru;

!

których wartość nie przekracza 200 zł (kwota ta również pomniejsza
odszkodowanie, z którego potrącane jest 10% wartości szkody, nie mniej
niż 200 zł).

3 Ochrona obejmuje rower znajdujący się w chwili wypadku ubezpieczeniowego: w domu mieszkalnym, lokalu mieszkalnym, garażu, piwnicy
bądź innych pomieszczeniach lub budynkach gospodarczych będących
w posiadaniu Ubezpieczonego oraz poza tymi pomieszczeniami (na
zewnątrz).

3 Wariant Premium – w przypadku:
– kradzieży z włamaniem i rabunku – 2.000 zł;
– kradzieży zewnętrznej – 1.000 zł.

		

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

û Ubezpieczeniem nie są objęte ryzyka inne niż kradzież z włamaniem,
rabunek oraz kradzież zewnętrzna roweru.

		

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

3 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

		

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

– Ubezpieczony zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia roweru przed kradzieżą z włamaniem, rabunkiem lub kradzieżą zewnętrzną.
– Podejmowanie działań zapobiegawczych oraz środków ostrożności w celu zapobieżenia powstaniu szkody.
– Niezwłoczne powiadomienie jednostki Policji o każdym wypadku objętym zakresem ubezpieczenia.
– Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o szkodzie zawiadomienie InterRisk o jej wystąpieniu.

		

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę należy opłacić w 12 miesięcznych ratach, ich wysokość oraz termin określone są w dokumencie ubezpieczenia. Rata składki jest płatna za pośrednictwem
Play, na rachunek oraz w terminie określonym w fakturze VAT, wystawionej przez Play na rzecz Ubezpieczającego z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych
przez Play w ramach umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (rata składki jest doliczana do należności objętej fakturą VAT).

		

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

O ile nie umówiono się inaczej, umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres roczny, nie dłużej jednak niż na okres trwania umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych łączącej Ubezpieczającego z PLAY.
Odpowiedzialność InterRisk rozpoczyna się od dnia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in.:
a) z dniem upływu okresu ubezpieczenia lub odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia, rozwiązania umowy ubezpieczenia w wyniku
wypowiedzenia,
b) z upływem dodatkowego 7 dniowego terminu do zapłaty raty składki ubezpieczeniowej,
c) z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia wskutek wypłacenia odszkodowania lub odszkodowań o łącznej wysokości równej sumie ubezpieczenia,
d) z dniem doręczenia Ubezpieczającemu oświadczenia InterRisk o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym,
e) z końcem okresu rozliczeniowego wskazanego w Umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w którym Ubezpieczony złożył wypowiedzenie
umowy ubezpieczenia,
f ) z chwilą rozwiązania lub przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych łączącej Ubezpieczającego
z PLAY,
g) z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę w przypadku jego zbycia, jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na
nabywcę tego przedmiotu za zgodą InterRisk.

		

Jak rozwiązać umowę?

Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż sześć miesięcy, 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 odległość umowę ubezpieczenia może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie
30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ustawy o prawach konsumenta,
jeżeli jest to termin późniejszy.
Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na rachunek innej osoby, osoba ta ma prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia, składając pisemne
oświadczenie do InterRisk. Wystąpienie ma skutek w dniu następnym po złożeniu oświadczenia, chyba że osoba występująca z umowy ubezpieczenia
ustaliła z InterRisk inaczej.

