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-

W programie Pakiet Dealer, określonym w niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia zwanych dalej warunkami, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zwana dalej UNIQA, zawiera umowy ubezpieczenia:

-

1. pojazdów nowych i używanych do siódmego roku eksploatacji, liczonego od dnia pierwszej rejestracji, które zostały pierwotnie nabyte
jako pojazdy fabrycznie nowe w sieci autoryzowanych dealerów danej
marki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

-

§2
Program Pakiet Dealer 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 Zielonej Karty;
3. ubezpieczenie Auto Casco;
4. ubezpieczenie Assistance Dealer ;
5. ubezpieczenie Mini Assistance;
6. ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowców
i Pasażerów pojazdów mechanicznych;
7. ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowców
pojazdów mechanicznych - dostępne opcjonalnie, w zależności
od decyzji Ubezpieczającego;
8. ubezpieczenie Telefonicznej Asysty Prawnej;
9. ubezpieczenie Ochrony Prawnej - dostępne opcjonalnie, w zależności
od decyzji Ubezpieczającego;
§3
W umowach zawieranych w ramach programu Pakiet Dealer zastosowanie mają odpowiednio następujące warunki ubezpieczeń:
1. w zakresie ubezpieczenia OC - warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 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 (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz.
1152 z z późn. zm.);
2. w zakresie ubezpieczenia Zielonej Karty - Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w krajach
należących do Systemu Zielonej Karty, zatwierdzone Uchwałą
Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 138/2007 z dnia 06.07.2007 r.;
3. w zakresie ubezpieczenia Auto Casco - Ogólne warunki ubezpieczenia Auto Casco, zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A.
Nr 200/2012 z dnia 10.10.2012 r., z uwzględnieniem następujących
zmian (warunki szczególne):
1) suma ubezpieczenia pojazdu nie zmniejsza się w czasie trwania
ubezpieczenia o kwotę wypłaconego odszkodowania (odszkodowań);
2) za opłatą dodatkowej składki, istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o ubezpieczenie utraty zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia Auto Casco. W ramach tego ubezpieczenia
UNIQA nie uwzględni zwyżki z tytułu wystąpienia szkody z autocasco przy ustalaniu wysokości składki na kolejny okres ubezpieczenia, pod warunkiem wystąpienia w bieżącym okresie ubezpieczenia nie więcej niż dwóch szkód z Auto Casco.
3) przy zaistnieniu szkody całkowitej za wartość pojazdu dla celów
ustalenia odszkodowania przyjmuje się:

SWU

Szczególne Warunki Ubezpieczeń
komunikacyjnych Pakiet Dealer

§1

2. pojazdów używanych, sprowadzonych z zagranicy, których okres
eksploatacji nie przekroczył piątego roku,.
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sumę ubezpieczenia - w przypadku zawarcia umowy dla pojazdu fabrycznie nowego;
wartość rynkową pojazdu w dniu zaistnienia szkody, nie więcej jednak niż sumę ubezpieczenia określoną w umowie ubezpieczenia - dla pojazdów używanych od drugiego do siódmego roku eksploatacji włącznie;
sumę ubezpieczenia - dla pojazdu używanego, tj. od drugiego
roku eksploatacji, w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia
umowy ubezpieczenia, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki ubezpieczeniowej.

4) wymaganymi urządzeniami zabezpieczającymi pojazd przed kradzieżą są:
- w pojazdach o wartości do 70 000 zł (brutto) - jedno fabrycznie montowane zabezpieczenie przeciwkradzieżowe,
- w pojazdach o wartości od 70 001 zł (brutto) do 250 000 zł
(brutto) - fabrycznie montowane zabezpieczenie przeciwkradzieżowe oraz drugie niezależne zabezpieczenie przeciwkradzieżowe posiadające atest,
- w pojazdach o wartości od 250 001 zł (brutto) do 300 000 zł
(brutto) - fabrycznie montowane elektroniczne zabezpieczenie przeciwkradzieżowe oraz drugie niezależne elektroniczne zabezpieczenie przeciwkradzieżowe posiadające atest,
- w pojazdach o wartości powyżej 300 000 zł (brutto) wymagane jest zamontowanie jako trzeciego zabezpieczenia,
systemu zdalnego alarmowania i lokalizacji pojazdu,
- w pojazdach ciężarowych, bez względu na ich wartość, jest
wymagane jedno atestowane zabezpieczenie elektroniczne,
- w przypadku pojazdów kontynuujących ubezpieczenie Auto
Casco w UNIQA akceptuje się zamontowane zabezpieczenia
przeciwkradzieżowe wymagane przy zawieraniu poprzednich
umów i uznaje się je za wystarczające.
Za spełniające powyższe wymagania będą uznawane jedynie zabezpieczenia montowane fabrycznie i/lub inne atestowane przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Instytut Mechaniki Precyzyjnej lub
Politechnikę Świętokrzyską.
5) nie mają zastosowania następujące zapisy określone OWU Auto
Casco:
- § 2 ust. 2 i 3;
- § 6 ust. 1 - 4;
- § 8 ust. 7;
- § 9;
- § 14 ust. 1 pkt. 2;
- § 15 ust. 1 - 15;
6) § 1 ust. 5 pkt. 15 owu Auto Casco otrzymuje następujące brzmienie:
„ okres eksploatacji pojazdu - różnica pomiędzy datą początkową
ochrony ubezpieczeniowej a datą pierwszej rejestracji pojazdu.
W przypadku pojazdów sprowadzonych z zagranicy liczy się data
pierwszej rejestracji za granicą. Jeżeli data pierwszej rejestracji
pojazdu nie jest znana to okres eksploatacji liczony jest od dnia
31 maja roku produkcji pojazdu.”
7) w ramach pakietu, w przypadku unieruchomienia pojazdu na okres
powyżej 12 godzin wskutek wypadku (zgodnie z definicją zamieszczoną w SWU Assistance Dealer) na terenie RP, jeżeli usunięcie
przyczyn unieruchomienie pojazdu nie może być dokonane w dniu
zdarzenia, Ubezpieczonemu przysługuje zwrot kosztów za samochód zastępczy udostępniany przez Autoryzowaną Stację Obsługi
danej marki. W przypadku braku możliwości wynajmu samochodu
odpowiedniej klasy, Ubezpieczony we własnym zakresie organizuje
samochód zastępczy. Pojazd przysługuje do dnia zakończenia naprawy nie dłużej jednak niż na okres 5 dni roboczych, limit zwrotu
kosztów wynajęcia samochodu zastępczego na czas naprawy
wynosi 1 050 zł/brutto z zastrzeżeniem, że limit dzienny wynosi
150 zł/brutto. Jednocześnie warunkiem wynajęcia pojazdu jest
umożliwienie UNIQA TU S.A. przez Ubezpieczonego lub za jego
zgodą weryfikacji stanu i monitorowania czasu naprawy ubezpieczonego pojazdu w warsztacie. Zwrot kosztów wynajęcia samochodu zastępczego, ustalany jest na podstawie faktur przedstawionych przez Ubezpieczonego. W odniesieniu do jednego zdarzenia, z jednej umowy ubezpieczenia w trakcie 12 miesięcznego
okresu trwania umowy ubezpieczenia Auto Casco/Assistance przysługuje jeden pojazd zastępczy;
8) w przypadku unieruchomienia pojazdu i konieczności holowania,
organizację pojazdu zastępczego realizuje Contact Center UNIQA,
TU S.A., która to usługa odbywać się będzie zgodnie z zapisami
SWU Assistance Dealer. Nie mają wówczas zastosowania zapisy
pkt. 7).
1

4. w zakresie ubezpieczenia Assistance - Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Dealer, zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA
TU S.A. Nr 27/2013 z dnia 13.02.2013 r.;
5. w zakresie ubezpieczenia Mini Assistance - Szczególne Warunki
Ubezpieczenia Mini Assistance Auto Plus24 service, zatwierdzone
Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 95/2012 z dnia 23.05.2012 r.;
6. 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. Nr 143/2009 z dnia 14.10.2009 r.:
1) suma ubezpieczenia dla każdej ubezpieczonej osoby, wynosi
10 000 zł;
2) w przypadku zgonu ubezpieczonej osoby wypłacane jest 100%
sumy ubezpieczenia.
7. w zakresie ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Kierowców - Szczególne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców pojazdów mechanicznych zatwierdzone
Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 143/2009 z dnia 14.10.2009 r.:
1) dla Kierowcy za opłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej istnieje możliwość zwiększenia sumy ubezpieczenia do 100 000 zł.
8. w zakresie ubezpieczenia Telefonicznej Asysty Prawnej - Ogólne
warunki Ubezpieczenia Telefonicznej Asysty Prawnej zatwierdzone
Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 25/2013 z dnia 13.02.2013 r.;
9. w zakresie ubezpieczenia Ochrony Prawnej - Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA
TU S.A. Nr 25/2013 z dnia 13.02.2013 r.
§4
1. Ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Pakiet Dealer nie
są obejmowane pojazdy:

2. Jeżeli pojazd przed sprzedażą klientowi jest użytkowany jako pojazd
demonstracyjny maksymalnie przez 9 miesięcy i ubezpieczony
w UNIQA w ramach programu Pakiet Dealer, to dla potrzeb ubezpieczenia w tym programie po sprzedaży jest traktowany jak pojazd
fabrycznie nowy, a suma ubezpieczenia odpowiada wartości rynkowej
pojazdu.
3. Istnieje możliwość ubezpieczenia pojazdów o podwyższonym ryzyku,
tj. pojazdów używanych jako taksówki lub jako pojazdy służące
do przewozu pasażerów za opłatą, pojazdów używanych do nauki
jazdy, pojazdów wypożyczanych zarobkowo (rent a car) oraz pojazdów leasingowanych - za opłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej.
§5
1. Umowy ubezpieczenia fabrycznie nowych pojazdów w ramach programu Pakiet Dealer są zawierane najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji
pojazdu, z którym jednocześnie rozpoczyna się okres ochrony ubezpieczeniowej.
2. W programie Pakiet Dealer rodzaje ubezpieczeń określone w § 2 pkt. 1.
do 6. oraz 8. niniejszych warunków tworzą pakiet ubezpieczeń i zawsze
zawierane są łącznie na okres jednego roku. Pakiet jest nierozłączny,
co oznacza, iż nie ma możliwości wyłączenia z pakietu któregokolwiek
z rodzajów ubezpieczeń lub zawarcia na warunkach programu wybranych rodzajów ubezpieczeń.
3. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy pojazdów mechanicznych określone w § 2 pkt. 7. oraz Ochrony Prawnej
określone w § 2 pkt. 9. niniejszych warunków może zostać zawarte
w zależności od decyzji Ubezpieczającego, pod warunkiem opłaty
dodatkowej składki ubezpieczeniowej.
4. W przypadku sprzedaży pojazdu prawa z umowy obowiązkowego
ubezpieczenia OC przechodzą na nabywcę, zgodnie z ustawą, o której
mowa w § 3 pkt. 1. natomiast umowa w pozostałej części ulega rozwiązaniu (tj. KASSIMD, KTAPD, KAC, KASSID, OKNW, OKNWK, KOPD).
5. Składka ubezpieczeniowa jest płatna jednorazowo lub w dwóch ratach.

1) niespełniające wymogów zamontowania urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą określonych w § 3 ust. 3 pkt. 4) niniejszych
warunków,
2) używane, których właściciele/użytkownicy zgłosili w poprzednim
rocznym okresie ubezpieczenia w UNIQA więcej niż dwie szkody
z tytułu ubezpieczenia Auto Casco.

§6
Postanowienia niniejszych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia mają
pierwszeństwo w stosowaniu przed postanowieniami wyżej wskazanych
warunków ogólnych.
§7
Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia zostały zatwierdzone Uchwałą
Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 80/2013 z dnia 15 maja 2013 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 10 czerwca 2013 r.
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