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§ 1. DEFINICJE
1) PAKIET KIEROWCA – dodatkowy zakres świadczeń rozszerzający
ochronę wynikającą z wykupienia ubezpieczenia kosztów świadczenia
pomocy drogowej „PZM-ASSISTANCE“ (zwany dalej ubezpieczeniem).
2) UBEZPIECZONY – właściciel pojazdu objętego ubezpieczeniem
kosztów świadczenia pomocy drogowej „PZM-ASSISTANCE“
lub osoba uprawniona do korzystania z tego pojazdu.

§ 2. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczenie obejmuje świadczenie na rzecz Ubezpieczonego
usług wymienionych w ust. 2.
2. W ramach ubezpieczenia Ubezpieczony ma prawo do:
1) telefonicznej konsultacji z prawnikiem w zakresie prawa o ruchu
drogowym oraz kodeksu wykroczeń (aspekty związane
z odpowiedzialnością za wypadki i kolizje drogowe);
2) otrzymania aktualnych lub archiwalnych aktów prawnych oraz wzorów
wniosków i pism w zakresie prawa o ruchu drogowym oraz kodeksu
wykroczeń (aspekty związane z odpowiedzialnością za wypadki
i kolizje drogowe);
3) uzyskania informacji teleadresowych o sądach, prokuraturach,
urzędach, kancelariach adwokackich, radcowskich i notarialnych
działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
4) uzyskania aktualnych informacji o przepisach drogowych
obowiązujących w Polsce i w Europie;
5) uzyskania aktualnych informacji o rynkowych cenach paliw
w Europie;
6) uzyskania informacji o postępowaniu w razie kolizji lub wypadku
za granicą lub z udziałem cudzoziemca;
7) uzyskania informacji teleadresowych o szkołach nauki jazdy i kursach
doszkalających dla kierowców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
8) uzyskania informacji teleadresowych o ośrodkach egzaminacyjnych
dla kierowców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
9) uzyskania informacji o sportach samochodowych (kalendarz
sportowy, aktualności) oraz klubach automobilowych działających
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
10) uzyskania informacji o szkoleniach w zakresie ratownictwa
drogowego odbywających się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Z telefonicznej konsultacji z prawnikiem w zakresie prawa o ruchu
drogowym oraz kodeksu wykroczeń, wskazanej w § 2 ust. 2 pkt 1,
Ubezpieczony może skorzystać pod warunkiem osobistego
uczestnictwa w kolizji lub wypadku drogowym, w charakterze
poszkodowanego lub sprawcy, maksymalnie dwukrotnie w rocznym
okresie ubezpieczenia kosztów świadczenia pomocy drogowej
„PZM-ASSISTANCE“.

2. Z telefonicznej konsultacji z prawnikiem w zakresie prawa o ruchu
drogowym oraz kodeksu wykroczeń, wskazanej w § 2 ust. 2 pkt 1,
Ubezpieczony może skorzystać przed upływem 14 dni
kalendarzowych od udokumentowanej daty zaistnienia kolizji
lub wypadku, o których mowa w ust. 1.
3. Ze świadczenia wskazanego w § 2 ust. 2 pkt 2 Ubezpieczony może
skorzystać na każde życzenie, maksymalne trzykrotnie w rocznym
okresie ubezpieczenia kosztów świadczenia pomocy drogowej
„PZM-ASSISTANCE“.

§ 4. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Świadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, ma charakter
informacyjny i nie może być podstawą roszczeń ze strony
Ubezpieczonego.
2. Jeżeli do interpretacji statusu prawnego Ubezpieczonego,
koniecznej do udzielenia mu świadczenia wskazanego w § 2 ust. 2 pkt
1, niezbędne są dodatkowe informacje lub dokumenty, Ubezpieczony
zobowiązany jest dostarczyć je przedstawicielowi PZM TU. Ich brak
zwalnia PZM TU z obowiązku udzielenia świadczenia
Ubezpieczonemu.
3. PZM TU zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji
świadczenia wskazanego w § 2 ust. 2 pkt 1, jeżeli w momencie kolizji
lub wypadku drogowego, którego ono dotyczy, osoba kierująca
pojazdem ubezpieczonym w PZM TU znajdowała się pod wpływem
alkoholu, narkotyków, środków odurzających, leków lub innych
środków wykluczających możliwość kierowania pojazdem.
4. PZM TU zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji
świadczenia, jeżeli do kolizji lub wypadku drogowego, którego ono
dotyczy, doszło:
1) podczas udziału pojazdu ubezpieczonego w PZM TU w przestępstwach,
zawodach, wyścigach, rajdach lub ich próbach;
2) z winy umyślnej Ubezpieczonego.
5. Zakres świadczeń nie obejmuje konsultacji z prawnikiem ani
udzielenia Ubezpieczonemu innych świadczeń wskazanych w § 2
ust. 2, jeżeli wykraczają one poza prawodawstwo polskie
oraz prawodawstwo Unii Europejskiej obowiązujące
w Rzeczpospolitej Polskiej.
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