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UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A.
90-520 £ódŸ, ul. Gdañska 132
tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430
S¹d Rejonowy dla £odzi - Œródmieœcia w £odzi
KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58
Kapita³ zak³adowy i wp³acony: 220 308 282 PLN

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Auto PLUS24
service, zwane dalej SWU, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawieranych przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A., zwane dalej
UNIQA TU S.A., z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednost-
kami organizacyjnymi nieposiadaj¹cymi osobowoœci prawnej, zwanymi
dalej Ubezpieczaj¹cym.

§ 2

1. Na podstawie niniejszych SWU, UNIQA TU S.A. zawiera umowy ubez-
pieczenia, zwane dalej umowami ubezpieczenia UNIQA - Assistance,
w ramach których udziela ochrony ubezpieczeniowej w³aœcicielowi
lub kierowcy pojazdu, w zakresie us³ug assistance na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej RP, i innych pañstw Europy,
z zastrze¿eniem ust. 2.

2. Wynajem pojazdu zastêpczego, o którym mowa w § 7 ust. 3 - 4, po-
moc medyczna, o której mowa w § 7 ust. 5 oraz us³ugi o których
mowa w § 7 ust. 2 pkt 3) œwiadczone s¹ wy³¹cznie na terenie RP.

§ 3

1. Ubezpieczaj¹cy mo¿e zawrzeæ umowê ubezpieczenia na cudzy rachu-
nek, tj. na rzecz w³aœciciela pojazdu zwanego dalej Ubezpieczonym.

2. Obowi¹zki informacyjne obci¹¿aj¹ Ubezpieczaj¹cego jak i Ubezpie-
czonego chyba, ¿e Ubezpieczony nie wiedzia³ o zawarciu ubezpie-
czenia na jego rachunek.

3. Ubezpieczony mo¿e ¿¹daæ aby, UNIQA TU S.A. udzieli³o mu informa-
cji o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz niniejszych
SWU w zakresie w jakim dotycz¹ jego praw i obowi¹zków.

§ 4

1. Na podstawie umów ubezpieczenia UNIQA - Assistance ochron¹ ubez-
pieczeniow¹ UNIQA TU S.A. obejmowane s¹ nastêpuj¹ce rodzaje po-
jazdów zarejestrowanych w RP:
1) samochody osobowe,
2) samochody dostawcze i ciê¿arowe - z zastrze¿eniem postanowieñ

ust. 2.

2. W przypadku pojazdów o ciê¿arze ca³kowitym przekraczaj¹cym 3,5 tony
DMC, ochrona ubezpieczeniowa wynikaj¹ca z zawarcia umowy ubez-
pieczenia UNIQA - Assistance obejmuje wy³¹cznie us³ugi wymienione
w § 7 ust. 1 pkt. 4), œwiadczone na terenie RP w razie wyst¹pienia awa-
rii, wypadku lub kradzie¿y.

Definicje

§ 5

U¿yte w niniejszych SWU poni¿sze okreœlenia maj¹ nastêpuj¹ce znaczenie:
1. wypadek - zdarzenie podczas jazdy lub krótkotrwa³ego postoju, któ-

re wyst¹pi³o w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej udzielanej
przez UNIQA TU S.A. z tytu³u umowy ubezpieczenia UNIQA - Assi-
stance, w wyniku którego uszkodzeniu lub zniszczeniu uleg³ ubezpie-
czony pojazd na skutek:
1) nag³ego dzia³ania si³y mechanicznej w momencie zetkniêcia siê

pojazdu z osobami, zwierzêtami lub przedmiotami pochodz¹cy-
mi z zewn¹trz pojazdu,

2) po¿aru lub wybuchu, wynikaj¹cych z dzia³ania czynnika termicz-
nego lub chemicznego pochodz¹cego z zewn¹trz lub wewn¹trz
pojazdu,

3) dzia³ania osób trzecich,
2. awaria - ka¿dy przypadek losowy, który wyst¹pi³ w czasie trwania

ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez UNIQA TU S.A. z tytu³u

umowy ubezpieczenia UNIQA - Assistance, wynikaj¹cy z przyczyn we-
wnêtrznych pochodzenia mechanicznego, elektrycznego, elektronicz-
nego lub hydraulicznego powoduj¹cy unieruchomienie pojazdu.
W wariancie KOMFORT A przez awariê nale¿y rozumieæ równie¿ unie-
ruchomienie pojazdu wskutek :
1) braku paliwa lub jego z³ego zatankowania, wy³¹cznie w zakresie

us³ugi dostarczenia paliwa,
2) przebicia lub uszkodzenia opony, wy³¹cznie w zakresie us³ugi wy-

miany ko³a zapasowego lub holowania pojazdu do najbli¿szego
warsztatu,

3) zagubienia, kradzie¿y lub zatrzaœniêcia kluczy (fabrycznych urz¹-
dzeñ) s³u¿¹cych do otwarcia i uruchomienia pojazdu, wy³¹cznie
w zakresie us³ugi naprawy na miejscu zdarzenia lub holowania
pojazdu do najbli¿szego warsztatu,

3. kradzie¿ - zabór pojazdu, jego czêœci lub wyposa¿enia zabezpieczo-
nego zgodnie z wymogami zawartymi w OWU Auto - Casco, rozu-
miany jako dzia³ania sprawcy wyczerpuj¹ce znamiona czynów karal-
nych (pojêcie to nie obejmuje przyw³aszczenia pojazdu oraz przypad-
ku, gdy sprawca wszed³ w posiadanie klucza (urz¹dzeñ) s³u¿¹cych do
otwarcia i uruchomienia pojazdu za wiedz¹ lub wskutek ra¿¹cego nie-
dbalstwa Ubezpieczonego lub osoby upowa¿nionej do kierowania
pojazdem),

4. unieruchomienie pojazdu - aktualna niemo¿noœæ przemieszczania
siê pojazdem z w³¹czonym silnikiem wskutek awarii lub wypadku ze
wzglêdu na stan, w jakim ten pojazd siê znalaz³ lub stwarzanie przez
poruszaj¹cy siê pojazd niebezpiecznych warunków jazdy dla osób lub
innych pojazdów, o ile niemo¿noœæ ta wyst¹pi³a w czasie trwania ochro-
ny ubezpieczeniowej udzielanej przez UNIQA TU S.A. z tytu³u umowy
ubezpieczenia UNIQA - Assistance,

5. Ubezpieczaj¹cy - osoba zawieraj¹ca umowê ubezpieczenia i zobo-
wi¹zana do op³acenia sk³adki ubezpieczeniowej,

6. Ubezpieczony - w³aœciciel pojazdu, na rzecz którego zawarta zosta³a
umowa ubezpieczenia,

7. kierowca - kieruj¹cy pojazdem w momencie zajœcia zdarzenia objêtego
ochron¹ ubezpieczeniow¹ udzielan¹ przez UNIQA TU S.A., upowa¿nio-
ny do tego przez w³aœciciela pojazdu,

8. pasa¿er - ka¿da osoba podró¿uj¹ca pojazdem w momencie zajœcia zda-
rzenia objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹ udzielan¹ przez UNIQA
TU S.A., z wy³¹czeniem osób przewo¿onych odp³atnie oraz autostopo-
wiczów; ³¹czna liczba pasa¿erów nie mo¿e przekraczaæ liczby miejsc
okreœlonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu pomniejszonej o jeden,

9. pojazd - pojazd wskazany w umowie ubezpieczenia, zarejestrowany
na terenie RP stosownie do przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogo-
wym, dopuszczony do ruchu i posiadaj¹cy wa¿ne badanie technicz-
ne,

10. miejsce zamieszkania - adres miejsca zamieszkania lub siedziby fir-
my Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego na terytorium RP, wpisany do
wa¿nego dokumentu ubezpieczenia UNIQA - Assistance,

11. Centrum Alarmowe UNIQA TU S.A. - firma organizuj¹ca i œwiadcz¹ca
us³ugi assistance,

12. dopuszczalna masa ca³kowita (DMC) - najwiêksza, okreœlona w³a-
œciwymi warunkami technicznymi masa pojazdu obci¹¿onego osoba-
mi i ³adunkiem, dopuszczonego do poruszania siê po drodze,

13. pojazd zastêpczy - udostêpniony Ubezpieczonemu samochód osobo-
wy o okreœlonych parametrach (klasa A lub B) nale¿¹cy do podmiotu
profesjonalnie zajmuj¹cego siê wypo¿yczaniem samochodów (agencji),

14. uprawniony do kierowania pojazdem zastêpczym - Ubezpieczony
lub kierowca upowa¿niony przez Ubezpieczonego do kierowania po-
jazdem zastêpczym, który ma ukoñczone 21 lat i posiada uprawnie-
nia do kierowania samochodem osobowym nie krócej ni¿ 3 lata,

15. nieszczêœliwy wypadek - nag³e zdarzenie wywo³ane przyczyn¹ ze-
wnêtrzn¹ podczas:
1) ruchu ubezpieczonego pojazdu,
2) wsiadania i wysiadania z ubezpieczonego pojazdu,
3) za³adowania i roz³adowania ubezpieczonego pojazdu,
4) postoju i naprawy na trasie ubezpieczonego pojazdu,
w nastêpstwie którego Ubezpieczony, niezale¿nie od swej woli, do-
zna³ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu lub zmar³,

16. nag³e zachorowanie - powsta³y, w trakcie ruchu ubezpieczonego po-
jazdu, w sposób nag³y stan chorobowy zagra¿aj¹cy ¿yciu Ubezpie-
czonego, wymagaj¹cy natychmiastowej pomocy lekarskiej.
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Przedmiot i zakres ubezpieczenia UNIQA - Assistance

§ 6

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów œwiad-
czenia us³ug assistance na rzecz Ubezpieczonego przez Centrum Alar-
mowe UNIQA TU S.A. w zakresie i na zasadach okreœlonych w niniej-
szych SWU.

2. Œwiadczenie us³ug assistance nie obejmuje bezpoœrednio wykonania
us³ug okreœlonych w SWU, lecz zorganizowanie lub zorganizowanie
i pokrycie kosztów tych us³ug przez UNIQA TU S.A.

3. Zakres œwiadczonych us³ug assistance jest uzale¿niony od wariantów
wskazanych w umowie ubezpieczenia UNIQA - Assistance.

4. Zakres us³ug œwiadczonych w poszczególnych wariantach zosta³ okre-
œlony w § 7.

§ 7

WARIANT STANDARD

1. Z zastrze¿eniem postanowieñ § 4 ust. 2 w wariancie STANDARD, przed-
miotem ubezpieczenia UNIQA - Assistance s¹ nastêpuj¹ce us³ugi œwiad-
czone:
1) w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku na tery-

torium RP lub Europy, lub wskutek awarii powsta³ej w odleg³oœci
ponad 25 km od miejsca zamieszkania:
a) naprawa na miejscu zdarzenia - zorganizowanie i pokrycie

(z wy³¹czeniem kosztów czêœci zamiennych) do ³¹cznej kwoty
w z³otych odpowiadaj¹cej równowartoœci 100 EURO kosztów
naprawy na drodze - na miejscu zaistnienia zdarzenia - pojaz-
du unieruchomionego na terytorium RP lub Europy bez ko-
niecznoœci holowania go do warsztatu,

b) holowanie pojazdu ubezpieczonego - obejmuj¹ce - w przy-
padku braku mo¿liwoœci naprawy pojazdu na miejscu zdarze-
nia (o braku mo¿liwoœci naprawy pojazdu na miejscu zdarze-
nia decyduje Centrum Alarmowe UNIQA TU S.A.) - zorganizo-
wanie i pokrycie kosztów holowania pojazdu:
• unieruchomionego na terytorium RP - do najbli¿szego

warsztatu mog¹cego dokonaæ jego naprawy lub do miej-
sca zamieszkania, do ³¹cznej kwoty w z³otych odpowiada-
j¹cej równowartoœci 100 EURO,

• unieruchomionego za granic¹ RP na terytorium Europy do
najbli¿szego warsztatu mog¹cego dokonaæ jego naprawy
lub w razie, gdy unieruchomiony pojazd nie mo¿e byæ
naprawiony w ci¹gu 3 dni - do miejsca zamieszkania na
terenie RP (z zastrze¿eniem postanowieñ § 11 ust. 8), do
³¹cznej kwoty w z³otych odpowiadaj¹cej równowartoœci
1.000 EURO,

c) parking - zorganizowanie i pokrycie kosztów parkowania ubez-
pieczonego pojazdu, do ³¹cznej kwoty w z³otych odpowiada-
j¹cej równowartoœci 60 EURO na parkingu strze¿onym, wy-
³¹cznie przez czas niezbêdny do umieszczenia pojazdu w warsz-
tacie lub zaholowania do miejsca zamieszkania, przez okres
nied³u¿szy ni¿ 3 dni,

2) w przypadku unieruchomienia pojazdu na okres ponad 12 godzin
wskutek wypadku lub awarii zaistnia³ej w odleg³oœci ponad 50 km
od miejsca zamieszkania na terytorium RP lub Europy:
a) hotel - zorganizowanie i pokrycie kosztów rezerwacji oraz za-

kwaterowania kierowcy i pasa¿erów pojazdu w hotelu trzy-
gwiazdkowym (transport do hotelu, koszt pokoju i œniadanie)
do chwili naprawienia maksymalnie przez okres 3 dób hotelo-
wych, nie d³u¿ej jednak ni¿ do czasu usuniêcia przyczyny unie-
ruchomienia pojazdu, do ³¹cznej kwoty w z³otych odpowiada-
j¹cej równowartoœci 60 EURO za osobê na dobê, albo:

b) organizacja dalszej podró¿y - zorganizowanie i pokrycie kosz-
tów transportu osób, obejmuj¹cego przejazd najkrótsz¹ drog¹
kierowcy i pasa¿erów pojazdu do miejsca zamieszkania na te-
rytorium RP albo do celu podró¿y (gdy koszt kontynuacji pod-
ró¿y nie jest wy¿szy od kosztu przejazdu do miejsca zamiesz-
kania) jednym z nastêpuj¹cych œrodków transportu wybranym
po konsultacji z Ubezpieczonym przez Centrum Alarmowe
UNIQA TU S.A.:
• taxi (maksimum 100 km),
• kolej (bilet w jedn¹ stronê, poci¹g pierwszej klasy),
• samolot (bilet w jedn¹ stronê, klasa ekonomiczna w celu

powrotu zza granicy RP),

• samochód wynajêty (na maksimum 24 godziny w Polsce
lub 48 godzin za granic¹ RP bez kosztów paliwa, op³at dro-
gowych i dodatkowych ubezpieczeñ),

c) odbiór pojazdu - zorganizowanie i pokrycie kosztów przejazdu
Ubezpieczonego lub osoby upowa¿nionej z miejsca zamieszka-
nia do miejsca pozostawienia pojazdu w celu naprawy (bilet
pierwszej klasy na poci¹g poœpieszny lub bilet lotniczy klasy eko-
nomicznej) w celu samodzielnego odebrania pojazdu napra-
wionego w Europie pod warunkiem, ¿e okres odpowiednio po-
miêdzy zleceniem naprawy a ukoñczeniem naprawy przekro-
czy 3 dni,

3) w przypadku kradzie¿y pojazdu na terytorium RP lub Europy
w odleg³oœci ponad 50 km od miejsca zamieszkania:
a) hotel - zorganizowanie i pokrycie kosztów rezerwacji oraz za-

kwaterowania kierowcy i pasa¿erów pojazdu w hotelu trzy-
gwiazdkowym (transport do hotelu, koszt pokoju i œniadanie)
do chwili odzyskania pojazdu maksymalnie przez okres 3 dób
hotelowych, do ³¹cznej kwoty w z³otych odpowiadaj¹cej rów-
nowartoœci 60 EURO za osobê na dobê, gdy odzyskanie pojaz-
du po kradzie¿y nie mo¿e byæ zrealizowane tego samego dnia,
albo:

b) organizacja dalszej podró¿y - zorganizowanie i pokrycie kosz-
tów transportu osób, obejmuj¹cego przejazd najkrótsz¹ drog¹
kierowcy i pasa¿erów pojazdu do miejsca zamieszkania na te-
rytorium RP albo do celu podró¿y (gdy koszt kontynuacji pod-
ró¿y nie jest wy¿szy od kosztu przejazdu do miejsca zamiesz-
kania) jednym z nastêpuj¹cych œrodków transportu wybranym
po konsultacji z Ubezpieczonym przez Centrum Alarmowe
UNIQA TU S.A.:
• taxi (maksimum 100 km),
• kolej (bilet w jedn¹ stronê, poci¹g pierwszej klasy),
• samolot (bilet w jedn¹ stronê, klasa ekonomiczna w celu

powrotu zza granicy RP),
• samochód wynajêty (na maksimum 24 godziny w Polsce

lub 48 godzin za granic¹ RP bez kosztów paliwa, op³at dro-
gowych i dodatkowych ubezpieczeñ),

c) odbiór pojazdu - zorganizowanie i pokrycie kosztów przejaz-
du Ubezpieczonego lub osoby upowa¿nionej z miejsca zamiesz-
kania do miejsca odzyskania pojazdu po kradzie¿y (bilet pierw-
szej klasy na poci¹g poœpieszny lub bilet lotniczy klasy ekono-
micznej) w celu samodzielnego odebrania pojazdu odzyska-
nego po kradzie¿y w Europie pod warunkiem, ¿e okres odpo-
wiednio pomiêdzy zg³oszeniem kradzie¿y a odnalezieniem
pojazdu po kradzie¿y przekroczy 3 dni,

4) w razie wyst¹pienia awarii, wypadku lub kradzie¿y, na ¿¹danie
Ubezpieczonego:
a) informacja turystyczna - obejmuj¹ca udzielenie telefonicznej

informacji o koniecznoœci szczepienia, o adresach ambasad
i konsulatów RP, o adresach hoteli/ moteli, restauracji, orga-
nów administracji pañstwowej, policji, stra¿y miejskiej,

b) informacja w razie wypadku - obejmuj¹ca udzielenie telefo-
nicznej informacji o przepisach drogowych w Polsce i w Euro-
pie, rady co do postêpowania po wypadku, adresy adwoka-
tów,

c) pomoc administracyjna - obejmuj¹ca - w przypadku utraty lub
kradzie¿y Ubezpieczonemu za granic¹ RP niezbêdnych doku-
mentów podró¿nych takich jak: paszport, wiza wjazdowa, pra-
wo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu lub baga¿u podró¿ne-
go - udzielenie Ubezpieczonemu niezbêdnych informacji do-
tycz¹cych formalnoœci, jakich nale¿y dope³niæ u odpowiednich
w³adz lub innych s³u¿b w celu próby uzyskania wymiany utra-
conych lub skradzionych dokumentów lub otrzymania doku-
mentów zastêpczych,

d) informacja o warsztatach - obejmuj¹ca udzielenie telefonicz-
nej informacji o sieci autoryzowanych warsztatów samocho-
dowych i lokalnych mo¿liwoœciach naprawy pojazdu,

e) pomoc drogowa w razie awarii - obejmuj¹ca udzielenie infor-
macji o telefonach pomocy drogowej na terenie RP lub, na
¿¹danie i koszt Ubezpieczonego, organizacjê przyjazdu pomocy
drogowej w celu prowizorycznej naprawy pojazdu na miejscu
zdarzenia lub odholowania go do warsztatu

f) rezerwacja pojazdu zastêpczego - obejmuj¹ca udzielenie in-
formacji o mo¿liwoœciach zarezerwowania pojazdu zastêpcze-
go na koszt i odpowiedzialnoœæ Ubezpieczonego,

g) przekazanie pilnej wiadomoœci - obejmuj¹ce przekazanie na
zlecenie Ubezpieczonego wskazanej przez niego osobie
w Polsce pilnych informacji.
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WARIANT KOMFORT A

2. Z zastrze¿eniem postanowieñ § 4 ust. 2  i za op³at¹ dodatkowej sk³adki,
w wariancie KOMFORT A, przedmiotem ubezpieczenia UNIQA -
Assistance s¹ nastêpuj¹ce us³ugi œwiadczone:
1) w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek awarii na teryto-

rium RP lub Europy, niezale¿nie od odleg³oœci od miejsca zamiesz-
kania, obejmuj¹ce zorganizowanie i pokrycie kosztów us³ug wy-
mienionych w ust. 1 pkt 1) ppkt a) - c),

2) w przypadku unieruchomienia pojazdu w wieku od 10 do 15 lat
wskutek wypadku na terytorium RP lub  Europy, obejmuj¹ce zorga-
nizowanie i pokrycie kosztów us³ug wymienionych w ust. 1 pkt 1)
ppkt a) - c),

3) w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku na teryto-
rium RP, obejmuj¹ce zorganizowanie i pokrycie kosztów us³ug wymie-
nionych w ust. 1 pkt 1) ppkt a) - c), do wysokoœci faktycznych kosztów
us³ugi poniesionych przez Centrum Alarmowe UNIQA TU S.A.,

4) w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek przebicia lub
uszkodzenia opony:
a) udzielenie pomocy polegaj¹cej na wymianie ko³a zapasowego

na miejscu zdarzenia,
b) holowanie pojazdu ubezpieczonego - obejmuj¹ce - w przypadku

braku mo¿liwoœci wymiany ko³a zapasowego na miejscu zdarze-
nia (o braku mo¿liwoœci wymiany ko³a zapasowego na miejscu
zdarzenia decyduje Centrum Alarmowe UNIQA TU S.A.) - zorga-
nizowanie i pokrycie kosztów holowania pojazdu:
• unieruchomionego na terytorium RP - do najbli¿szego

warsztatu mog¹cego dokonaæ jego naprawy lub do miej-
sca zamieszkania, do ³¹cznej kwoty w z³otych odpowiada-
j¹cej równowartoœci 100 EURO,

• unieruchomionego za granic¹ RP na terytorium Europy do
najbli¿szego warsztatu mog¹cego dokonaæ jego naprawy
lub w razie, gdy unieruchomiony pojazd nie mo¿e byæ
naprawiony w ci¹gu 3 dni - do miejsca zamieszkania na
terenie RP, do ³¹cznej kwoty w z³otych odpowiadaj¹cej rów-
nowartoœci 1.000 EURO,

c) parking - zorganizowanie i pokrycie kosztów parkowania ubez-
pieczonego pojazdu, do ³¹cznej kwoty w z³otych odpowiada-
j¹cej równowartoœci 60 EURO na parkingu strze¿onym, wy-
³¹cznie przez czas niezbêdny do umieszczenia pojazdu w warsz-
tacie lub zaholowania do miejsca zamieszkania, przez okres
nied³u¿szy ni¿ 3 dni,

5) w przypadku zgubienia, kradzie¿y lub zatrzaœniêcia kluczy (fabrycz-
nych urz¹dzeñ) s³u¿¹cych do otwarcia i uruchomienia pojazdu:
a) udzielenie pomocy polegaj¹cej na zorganizowaniu i pokryciu

kosztów naprawy na miejscu zdarzenia (z wy³¹czeniem kosz-
tów czêœci zamiennych) do ³¹cznej kwoty w z³otych odpowia-
daj¹cej równowartoœci 100 EURO kosztów naprawy na drodze
- na miejscu zaistnienia zdarzenia - pojazdu unieruchomione-
go na terytorium RP lub Europy bez koniecznoœci holowania
go do warsztatu,

b) holowanie pojazdu ubezpieczonego - obejmuj¹ce - w przy-
padku braku mo¿liwoœci naprawy pojazdu na miejscu zdarze-
nia (o braku mo¿liwoœci naprawy pojazdu na miejscu zdarze-
nia decyduje Centrum Alarmowe UNIQA TU S.A.) - zorganizo-
wanie i pokrycie kosztów holowania pojazdu:
• unieruchomionego na terytorium RP - do najbli¿szego

warsztatu mog¹cego dokonaæ jego naprawy lub do miej-
sca zamieszkania, do ³¹cznej wysokoœci równowartoœci
w z³otych kwoty 100 EURO,

• unieruchomionego za granic¹ RP na terytorium Europy do
najbli¿szego warsztatu mog¹cego dokonaæ jego naprawy
lub w razie, gdy unieruchomiony pojazd nie mo¿e byæ
naprawiony w ci¹gu 3 dni - do miejsca zamieszkania na
terenie RP, do ³¹cznej wysokoœci równowartoœci w z³otych
kwoty 1.000 EURO,

c) parking - zorganizowanie i pokrycie kosztów parkowania ubez-
pieczonego pojazdu, do ³¹cznej kwoty w z³otych odpowiada-
j¹cej równowartoœci 60 EURO na parkingu strze¿onym, wy-
³¹cznie przez czas niezbêdny do umieszczenia pojazdu w warsz-
tacie lub zaholowania do miejsca zamieszkania, przez okres
nied³u¿szy ni¿ 3 dni,

6) w przypadku braku paliwa lub jego z³ego zatankowania udzielenie
pomocy polegaj¹cej na zorganizowaniu i pokryciu kosztów dostar-
czenia w³aœciwego paliwa (z wy³¹czeniem kosztów paliwa) w iloœci
niezbêdnej do dojechania do najbli¿szej czynnej stacji paliw.

WARIANT KOMFORT B

3. Z zastrze¿eniem postanowieñ § 4 ust. 2 i za op³at¹ dodatkowej sk³adki
w wariancie KOMFORT B, w przypadku kradzie¿y pojazdu lub unieru-
chomienia pojazdu wskutek wypadku lub awarii przedmiotem ubezpie-
czenia UNIQA - Assistance jest us³uga wynajmu pojazdu zastêpczego
(A lub B) w nastêpuj¹cych wariantach do wyboru przez Ubezpieczonego,
w zale¿noœci od maksymalnego okresu wynajmu pojazdu zastêpczego:
1) B1 - maksymalnie 5 dni w przypadku kradzie¿y lub wypadku lub

maksymalnie 3 dni w przypadku awarii,
2) B2 - maksymalnie 7 dni w przypadku kradzie¿y lub wypadku lub

maksymalnie 3 dni w przypadku awarii.

4. Us³uga wynajmu pojazdu zastêpczego, o którym mowa w ust. 3 œwiad-
czona jest zgodnie z postanowieniami pkt 1) - 15)
1) wynajem pojazdu po wypadku - je¿eli w wyniku wypadku na tery-

torium RP, zgodnie z ustaleniami Centrum Alarmowego UNIQA
TU S.A., usuniêcie przyczyny unieruchomienia pojazdu nie mo¿e
byæ dokonane w dniu zg³oszenia zdarzenia do Centrum Alarmowe-
go UNIQA TU S.A., Centrum Alarmowe UNIQA TU S.A., z zastrze-
¿eniem postanowieñ pkt 4) - 13), zorganizuje na rzecz uprawnio-
nego i pokryje koszty wynajmu pojazdu zastêpczego, w okresie trwa-
nia naprawy unieruchomionego pojazdu, do dnia zakoñczenia na-
prawy - nie d³u¿ej jednak ni¿ przez niepodzielny okres piêciu/sied-
miu dni kalendarzowych; powy¿sze œwiadczenie realizowane jest
równie¿ w przypadku, gdy uszkodzenia pojazdu s¹ tak du¿e, ¿e nie
bêdzie on ju¿ naprawiany (szkoda ca³kowita),

2) wynajem pojazdu po awarii - je¿eli w wyniku awarii na terytorium RP,
zgodnie z ustaleniami Centrum Alarmowego UNIQA TU S.A., usu-
niêcie przyczyny unieruchomienia pojazdu nie mo¿e byæ dokonane
w dniu zg³oszenia zdarzenia do Centrum Alarmowego UNIQA
TU S.A., Centrum Alarmowe UNIQA TU S.A., z zastrze¿eniem posta-
nowieñ pkt 4) - 13) zorganizuje na rzecz uprawnionego i pokryje
koszty wynajmu pojazdu zastêpczego, w okresie trwania naprawy
unieruchomionego pojazdu, do dnia zakoñczenia naprawy - nie d³u-
¿ej jednak ni¿ przez niepodzielny okres trzech dni kalendarzowych
z zastrze¿eniem, ¿e œwiadczenie to przys³uguje maksymalnie jedno-
krotnie w ci¹gu rocznego okresu ubezpieczenia,

3) wynajem pojazdu po kradzie¿y - w przypadku zg³oszenia do Cen-
trum Alarmowego UNIQA TU S.A. kradzie¿y pojazdu na teryto-
rium RP, Centrum Alarmowe UNIQA TU S.A. zorganizuje i pokryje
koszty wynajmu pojazdu zastêpczego - nie d³u¿ej, ni¿ do dnia
odzyskania skradzionego pojazdu, na niepodzielny okres nie d³u¿-
szy ni¿ piêæ/siedem dni kalendarzowych, licz¹c od momentu for-
malnego zg³oszenia kradzie¿y policji - jednak nie póŸniej ni¿
7 dni licz¹c od dnia stwierdzenia kradzie¿y pojazdu, z zastrze¿e-
niem pkt 4) - 13),

4) wyboru pojazdu zastêpczego dokonuje Centrum Alarmowe UNIQA
TU S.A., w zale¿noœci od lokalnych mo¿liwoœci. Warunkiem skorzy-
stania przez Uprawnionego z pojazdu zastêpczego jest:
a) uprzednie wykonanie holowania unieruchomionego pojazdu

ubezpieczonego, zorganizowanego i op³aconego przez Cen-
trum Alarmowe UNIQA TU S.A. w ramach ubezpieczenia Assi-
stance Auto PLUS24service (warunek ten nie dotyczy kradzie-
¿y pojazdu), zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1) ppkt b),

b) umo¿liwienie Centrum Alarmowemu UNIQA TU S.A. przez
ubezpieczonego lub za jego zgod¹ weryfikacji stanu i monito-
rowania czasu naprawy ubezpieczonego pojazdu w warszta-
cie (warunek ten nie dotyczy kradzie¿y pojazdu),

c) uprzednie dostarczenie do Centrum Alarmowego UNIQA TU S.A.
w oryginale lub kopii pisemnej notatki policji, potwierdzaj¹cej
przyjêcie zg³oszenia danej kradzie¿y pojazdu, z podaniem nume-
ru sprawy Centrum Alarmowego UNIQA TU S.A. (warunek ten
nie dotyczy wypadku i awarii pojazdu),

d) ukoñczenie 21 lat i posiadanie prawa jazdy (uprawniaj¹cego
do kierowania samochodami osobowymi) nie krócej ni¿ 36
miesiêcy oraz innego wa¿nego dowodu to¿samoœci ze zdjê-
ciem,

e) pisemne wyra¿enie zgody na warunki korzystania z pojazdu
zastêpczego okreœlone przez podmiot œwiadcz¹cy w imieniu
Centrum Alarmowego UNIQA TU S.A. us³ugi wynajmu pojaz-
du zastêpczego (agencjê),

f) u¿ytkowanie pojazdu zastêpczego przez Uprawnionego jedy-
nie na terytorium RP,

5) w odniesieniu do jednego zdarzenia, z jednej umowy ubezpiecze-
nia, w trakcie trwania umowy ubezpieczenia UNIQA - Assistance
przys³uguje tylko jeden pojazd zastêpczy,
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6) œwiadczenie wynajem pojazdu zastêpczego nie przys³uguje w przy-
padku zdarzeñ takich jak: przebicie lub uszkodzenia opony/opon,
zagubienia, kradzie¿y lub zatrzaœniêcie kluczy (fabrycznych urz¹-
dzeñ) s³u¿¹cych do otwarcia i uruchomienia pojazdu, kradzie¿ do-
kumentów lub tablic rejestracyjnych pojazdu,

7) w ramach us³ug, o których mowa w ust. 3 Centrum Alarmowe
UNIQA TU S.A. zorganizuje dostarczenie pojazdu Uprawnionemu
oraz pokrywa koszty wynajmu samochodu kategorii A lub B (wg
standardów agencji) - oraz koszty dostarczenia pojazdu Upraw-
nionemu albo koszty odbioru pojazdu od Uprawnionego (w za-
le¿noœci od ustaleñ poczynionych przez Uprawnionego z Centrum
Alarmowym UNIQA TU S.A.),

8) w przypadku wynajmu pojazdu zastêpczego, z zakresu odpowie-
dzialnoœci UNIQA wy³¹czone s¹ koszty paliwa i innych materia³ów
eksploatacyjnych, dodatkowego ubezpieczenia i innych op³at do-
datkowych,

9) najpóŸniej w dniu up³ywu gwarantowanego okresu wynajmu,
Uprawniony zobowi¹zany jest zwróciæ pojazd zastêpczy agencji,
w takim samym stanie (w szczególnoœci z tym samym poziomem
paliwa i z tym samym wyposa¿eniem) z jakim go otrzyma³,

10)Uprawniony mo¿e za¿¹daæ umo¿liwienia oddania pojazdu zastêp-
czego w innym miejscu ni¿ miejsce jego odbioru, pod warunkiem,
¿e dana agencja w miejscu planowanego oddania pojazdu zastêp-
czego posiada swoj¹, czynn¹ w danym dniu i godzinie placówkê.
W wy¿ej wymienionym przypadku na Uprawnionym spoczywa
obowi¹zek ustalenia z Centrum Alarmowym UNIQA TU S.A.-
z odpowiednim wyprzedzeniem tj. nie póŸniej ni¿ na 1 dzieñ od
daty planowanego odbioru pojazdu, pozwalaj¹cym na zorganizo-
wanie odbioru pojazdu zastêpczego - dok³adnego miejsca, czasu
i sposobu zwrotu pojazdu zastêpczego i jego przekazania przed-
stawicielowi agencji,

11)Uprawniony ma obowi¹zek informowaæ Centrum Alarmowe UNIQA
TU S.A. o wszelkich uszkodzeniach pojazdu zastêpczego,

12)Ubezpieczony ma obowi¹zek niezw³ocznie informowaæ Centrum
Alarmowe UNIQA TU S.A. o fakcie zakoñczenia naprawy lub od-
nalezienia po kradzie¿y pojazdu objêtego ochron¹ UNIQA TU S.A.
w zakresie umowy ubezpieczenia UNIQA-Assistance,

13)niedope³nienie przez Ubezpieczonego/Uprawnionego ww. obowi¹z-
ków, wprowadzenie w b³¹d Centrum Alarmowego UNIQA TU S.A.
lub agencji, wzglêdnie u¿ytkowanie pojazdu zastêpczego niezgod-
nie z jego przeznaczeniem lub korzystanie z niego niezgodnie
z warunkami okreœlonymi przez agencjê, mo¿e siê wi¹zaæ z koniecz-
noœci¹ pokrycia przez Ubezpieczaj¹cego/Uprawnionego wynikaj¹-
cych z tego dodatkowych kosztów agencji,

14)skorzystanie przez Uprawnionego ze œwiadczenia wynajmu pojaz-
du zastêpczego nie wy³¹cza prawa Ubezpieczonego do skorzysta-
nia z realizacji œwiadczenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2)
ppkt a) lub § 7 ust. 1 pkt 3) ppkt a) (hotel) pod warunkiem,
¿e w ramach realizacji œwiadczenia hotelu, o którym mowa w ni-
niejszym punkcie Ubezpieczony  skorzysta³ maksymalnie z 1 (jed-
nej) doby hotelowej op³aconej przez UNIQA TU S.A.,

15)skorzystanie przez Uprawnionego ze œwiadczenia wynajmu pojaz-
du zastêpczego wyklucza mo¿liwoœæ skorzystania przez Ubezpie-
czonego ze œwiadczenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2)
ppkt b) lub § 7 ust. 1 pkt 3) ppkt b) (organizacja dalszej podró¿y)
lub ze œwiadczenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2) ppkt c) lub
§ 7 ust. 1 pkt 3) ppkt c) (odbiór pojazdu).

WARIANT KOMFORT C

5. Z zastrze¿eniem postanowieñ § 4 ust. 2 i za op³at¹ dodatkowej sk³adki
w wariancie KOMFORT C, w razie wyst¹pienia w okresie podró¿y po-
jazdem na terenie RP w odleg³oœci powy¿ej 50 km od miejsca za-
mieszkania nieszczêœliwego wypadku lub nag³ego zachorowania Ubez-
pieczonego, UNIQA TU S.A. zapewni Ubezpieczonemu nastêpuj¹ce,
wymienione poni¿ej œwiadczenia pomocy medycznej:
1) informacja i natychmiastowa pomoc medyczna to jest:

a) udzielenie pierwszej porady medycznej w oparciu o informa-
cje otrzymane drog¹ telefoniczn¹ od Ubezpieczonego, a w razie
potrzeby

b) zorganizowanie wizyty u najbli¿szego lekarza pierwszego kon-
taktu, je¿eli koniecznoœæ takiej wizyty zostanie stwierdzona
przez lekarza Centrum Alarmowego UNIQA TU S.A.,

2) przewóz medyczny to jest:
a) zorganizowanie i op³acenie przewozu Ubezpieczonego do jed-

nego z najbli¿szych szpitali, w przypadku, gdy Ubezpieczony
dozna³ nieszczêœliwego wypadku lub nagle zachorowa³, a le-
karz Centrum Alarmowego UNIQA TU S.A. zaleci³ hospitaliza-
cjê, albo

b) zorganizowanie i op³acenie, jeœli lekarz Centrum Alarmowego
UNIQA TU S.A. stwierdzi istnienie takiej koniecznoœci:
• przewozu Ubezpieczonego, pod niezbêdnym nadzorem

medycznym przy pomocy wszelkich œrodków transportu
do szpitala odpowiednio wyposa¿onego  do udzielenia
Ubezpieczonemu pomocy,

• przewozu Ubezpieczonego do odpowiedniego szpitala lub
innej jednostki s³u¿by zdrowia w miejscu zamieszkania  (lub
w pobli¿u miejsca zamieszkania), je¿eli jego stan zdrowia
umo¿liwia taki przewóz,

3) przewóz po zakoñczeniu leczenia to jest:
a) zorganizowanie i op³acenie przewozu Ubezpieczonego do miej-

sca zamieszkania po wypisaniu Ubezpieczonego z lokalnego
szpitala, do którego Ubezpieczony zosta³ skierowany lub prze-
wieziony, pod warunkiem, ¿e  podró¿ taka jest mo¿liwa zgod-
nie z opini¹ dotycz¹c¹ stanu zdrowia Ubezpieczonego, wy-
dan¹ przez lekarza prowadz¹cego lub lekarza Centrum Alar-
mowego UNIQA TU S.A.,

b) podjêcie wszelkich  dzia³añ w celu realizacji us³ugi, o której
mowa w ppkt a), jakie w  zwi¹zku ze stanem zdrowia Ubezpie-
czonego mog¹ okazaæ siê konieczne dla dokonania takiego
przewozu,

c) pokrycie  kosztów przewozu, o którym mowa w ppkt a), jeœli
normalny bilet powrotny Ubezpieczonego oka¿e siê niewy-
starczaj¹cy do jego realizacji. Pokrycie kosztów nast¹pi w ta-
kim zakresie w jakim koszty te nie s¹ objête normalnym bile-
tem powrotnym Ubezpieczonego,

4) natychmiastowa opieka to jest:
a) zorganizowanie i pokrycie kosztów jednej osobie wskazanej

przez Ubezpieczonego, z krêgu osób z nim podró¿uj¹cych,
zakwaterowania (hotel i œniadanie) w miejscu hospitalizacji,
maksymalnie przez okres 10 dni, do wysokoœci sumy ubezpie-
czenia,

b) realizacja  œwiadczenia nast¹pi jedynie w przypadku, gdy Ubez-
pieczony zostanie zatrzymany w szpitalu w wyniku nieszczêœli-
wego wypadku lub nag³ego zachorowania przez okres d³u¿szy
ni¿ 10 dni,

c) powy¿sze uprawnienie mo¿e byæ wykorzystane tylko jednora-
zowo w odniesieniu do jednego zdarzenia,

d) œwiadczenie nie mo¿e byæ ³¹czone ze œwiadczeniem okreœlo-
nym w pkt 5),

5) natychmiastowa wizyta to jest:
a) zorganizowanie i dostarczenie jednej osobie wskazanej przez

Ubezpieczonego biletu (PKP 1 klasy lub lotniczego biletu klasy
ekonomicznej) wraz z dojazdem TAXI do i z dworca na podró¿
do miejsca w Polsce, w którym Ubezpieczony jest hospitalizo-
wany na okres powy¿ej 10 dni oraz pokrycie kosztów jej za-
kwaterowania (hotel i œniadanie), maksymalnie przez okres
10 dni do wysokoœci sumy ubezpieczenia,

b) realizacja  œwiadczenia nast¹pi jedynie w przypadku, gdy Ubez-
pieczony zostanie zatrzymany w szpitalu w wyniku nieszczêœli-
wego wypadku lub nag³ego zachorowania przez okres d³u¿szy
ni¿ 10 dni,

c) powy¿sze uprawnienie mo¿e byæ wykorzystane tylko jednora-
zowo w odniesieniu do jednego zdarzenia,

d) œwiadczenie nie mo¿e byæ ³¹czone ze œwiadczeniem okreœlo-
nym w pkt 4),

6) wizyta pielêgniarki to jest:
a) zorganizowanie wizyty/wizyt pielêgniarki w miejscu pobytu

Ubezpieczonego (np. w szpitalu - lub po wyjœciu ze szpitala)
dla zapewnienia Ubezpieczonemu opieki, trwaj¹cej ³¹cznie nie
d³u¿ej ni¿ 12 godzin, minimum 2 godziny per wizyta, je¿eli
koniecznoœæ takiej wizyty zostanie stwierdzona przez lekarza
Centrum Alarmowego UNIQA TU S.A.,

b) realizacja  œwiadczenia nast¹pi jedynie w przypadku, gdy Ubez-
pieczony przejdzie w szpitalu zabieg lub zostanie w nim opa-
trzony w wyniku nieszczêœliwego wypadku lub nag³ego zacho-
rowania i wymaga pomocy pielêgniarskiej (np. opatrunki, za-
strzyki, proste zabiegi) bezpoœrednio po opuszczeniu szpitala,

c) powy¿sze uprawnienie mo¿e byæ wykorzystane tylko jednora-
zowo w odniesieniu do jednego zdarzenia,

7) Przewóz dzieci ubezpieczonego to jest w przypadku hospitalizacji,
która mia³a miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej
UNIQA TU S.A. i która wyst¹pi³a wskutek nieszczêœliwego wypadku
lub nag³ego zachorowania w podró¿y pojazdem w RP, zakres ubez-
pieczenia obejmuje zorganizowanie i op³acenie przewozu dzieci
Ubezpieczonego do lat 15 do miejsca zamieszkania Ubezpieczone-
go, albo do miejsca zamieszkania osoby przez Ubezpieczonego
wyznaczonej albo innego miejsca na terytorium RP wskazanego
przez osobê wyznaczon¹. Œwiadczenie nie mo¿e byæ ³¹czone ze
œwiadczeniem okreœlonym w pkt 8) w odniesieniu do tego samego
zdarzenia objêtego ochron¹,
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8) Œwiadczenia us³ugi kierowcy zastêpczego
a) œwiadczenie us³ug kierowcy zastêpczego przys³uguje, w sytu-

acji, gdy kieruj¹cy pojazdem ze wzglêdów zdrowotnych nie
mo¿e nadal prowadziæ pojazdu a ¿aden z pasa¿erów ze wzglêdu
na brak uprawnieñ lub brak dokumentów potwierdzaj¹cych
uprawnienia do prowadzenie pojazdów nie mo¿e go zast¹piæ
i obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów us³ugi kierowa-
nia ubezpieczonym pojazdem przez kierowcê zastêpczego,
jednak¿e nie dalej ni¿ do:
• pierwotnie planowanego celu podró¿y lub
• miejsca zamieszkania Ubezpieczonego,
w zale¿noœci od tego, które z tych miejsc znajduje siê najbli¿ej
miejsca zdarzenia.
Wszystkie osoby podró¿uj¹ce pojazdem przewo¿one s¹ tylko
w jedno miejsce - wskazane zgodnie z postanowieniami zda-
nia poprzedniego,

b) œwiadczenie, o którym mowa w ppkt a) przys³uguje tylko
w sytuacji, gdy miejsce, w którym podró¿ zosta³a przerwana
z uwagi na stan zdrowia kieruj¹cego pojazdem, znajduje siê
w odleg³oœci co najmniej 50 km od miejsca zamieszkania Ubez-
pieczonego,

c) œwiadczenie nie obejmuje kosztów paliwa ani innych kosztów
lub op³at zwi¹zanych z dojechaniem do miejsca wskazanego
w ppkt a),

d) œwiadczenie o którym mowa w ppkt a) bêdzie spe³nione tylko
pod warunkiem, ¿e:
• ¿adna z osób podró¿uj¹cych pojazdem, poza hospitalizo-

wanym kierowc¹, nie posiada przy sobie dokumentów po-
twierdzaj¹cych posiadanie uprawnieñ do prowadzenia
pojazdu,

• liczba osób podró¿uj¹cych pojazdem ³¹cznie z kierowc¹
zastêpczym nie przekroczy maksymalnej dopuszczalnej licz-
by osób, która mo¿e podró¿owaæ danym pojazdem zgod-
nie z wpisem zamieszonym w dowodzie rejestracyjnym
pojazdu,

e) œwiadczenie nie mo¿e byæ ³¹czone ze œwiadczeniem okreœlo-
nym w pkt 7) w odniesieniu do tego samego zdarzenia objête-
go ochron¹,

9) transport zw³ok to jest za³atwienie wszelkich formalnoœci i pokry-
cie kosztów zwi¹zanych z przewiezieniem zw³ok lub prochów Ubez-
pieczonego do miejsca jego pochówku w Polsce, z wy³¹czeniem
wydatków zwi¹zanych z pogrzebem,

10)pomoc informacyjna - monitoring medyczny
a) je¿eli na terenie RP nieprzewidziane zdarzenie (strajk, wypa-

dek, choroba) spowoduje unieruchomienie, zw³okê czy zmia-
nê przebiegu podró¿y Ubezpieczonego, na ¿yczenie Ubezpie-
czonego Centrum Alarmowe UNIQA TU S.A. przeka¿e piln¹
wiadomoœæ jego rodzinie lub pracodawcy. Na ¿yczenie Ubez-
pieczonego Centrum Alarmowe UNIQA TU S.A. do³o¿y tak¿e
starañ w celu rezerwacji hotelu oraz biletu linii lotniczej,

b) w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego na skutek wyst¹-
pienia nieszczêœliwego wypadku lub nag³ego zachorowania
podczas podró¿y pojazdem w RP, Centrum Alarmowe UNIQA
TU S.A.:
• utrzymuje bie¿¹cy kontakt telefoniczny ze szpitalem, w któ-

rym Ubezpieczony jest hospitalizowany,
• na wniosek Ubezpieczonego przeka¿e wskazanej przez

Ubezpieczonego osobie spoœród cz³onków najbli¿szej ro-
dziny Ubezpieczonego, informacjê o stanie zdrowia Ubez-
pieczonego.

6. UNIQA TU S.A. pokrywa koszty, o których mowa w niniejszym para-
grafie w przeliczeniu na z³ote wed³ug kursu œredniego EURO ustalo-
nego przez NBP w dniu organizacji us³ugi.

Umowa ubezpieczenia i okres ubezpieczenia

§ 8

1. Umowê ubezpieczenia UNIQA - Assistance zawiera siê na okres jednego
roku wy³¹czenie na pojazd objêty ochron¹ z tytu³u umowy ubezpiecze-
nia Auto Casco, z zastrze¿eniem ust. 4.

2. Umowê ubezpieczenia UNIQA - Assistance zawiera siê jednoczeœnie
z zawarciem umowy ubezpieczenia Auto Casco, z zastrze¿eniem ust. 5,
na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczaj¹cego, który powinien
zawieraæ co najmniej:
1) dane dotycz¹ce Ubezpieczaj¹cego m.in. imiê i nazwisko lub na-

zwê firmy, adres, PESEL, NIP, Regon,
2) dane dotycz¹ce przedmiotu ubezpieczenia, m.in. marka, model,

rodzaj pojazdu, numer rejestracyjny, numer VIN, pojemnoœæ silni-
ka, ³adownoœæ, rok produkcji,

3) zakres ubezpieczenia,
4) okres ubezpieczenia.

3. Zawarcie umowy ubezpieczenia UNIQA - Assistance, potwierdzane
jest polis¹.

4. UNIQA TU S.A. udziela ochrony z tytu³u umowy ubezpieczenia UNIQA
- Assistance w okresie wskazanym w polisie, zgodnym z okresem ochrony
ubezpieczeniowej wynikaj¹cym z polisy Auto Casco.

5. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego umowa ubezpieczenia UNIQA - Assi-
stance mo¿e zostaæ zawarta w trakcie trwania umowy ubezpieczenia
Auto Casco z zastrze¿eniem, ¿e ochrona ubezpieczeniowa koñczy siê
z koñcem okresu ochrony ubezpieczeniowej wynikaj¹cym z polisy Auto
Casco.

6. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. rozpoczyna siê od dnia wskazanego
w polisie, jednak nie wczeœniej ni¿ od dnia nastêpnego po op³aceniu
sk³adki lub pierwszej raty sk³adki i trwa przez okres ubezpieczenia wska-
zany w polisie, chyba ¿e umowa ubezpieczenia rozwi¹za³a siê przed
tym terminem.

7. W przypadku, gdy w polisie wpisano godzinê, odpowiedzialnoœæ
UNIQA TU S.A. rozpoczyna siê od dnia i godziny wskazanej w polisie,
jednak nie wczeœniej ni¿ z chwil¹ op³acenia sk³adki.

8. Na wniosek ubezpieczaj¹cego UNIQA TU S.A. mo¿e przyj¹æ odpo-
wiedzialnoœæ od dnia, godziny wskazanej w polisie jeszcze przed op³a-
ceniem sk³adki (raty sk³adki).

9. Je¿eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres d³u¿szy ni¿ 6 mie-
siêcy Ubezpieczaj¹cy ma prawo odst¹pienia od umowy ubezpiecze-
nia w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczaj¹cy jest przed-
siêbiorc¹ w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Odst¹pienie od
umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczaj¹cego z obowi¹zku
zap³acenia sk³adki za okres, w jakim UNIQA TU S.A. udziela³o ochrony
ubezpieczeniowej.

10. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. koñczy siê w nastêpuj¹cych przy-
padkach w zale¿noœci od tego, co nast¹pi wczeœniej:
1) z dniem zakoñczenia okresu ubezpieczenia,
2) z dniem dostarczenia Ubezpieczaj¹cemu oœwiadczenia UNIQA TU S.A.

o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przy-
padku, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 2),

3) z dniem odst¹pienia od umowy ubezpieczenia, zgodnie z ust. 9,
4) z dniem odst¹pienia od umowy ubezpieczenia Auto Casco,
5) z chwil¹ przeniesienia prawa w³asnoœci pojazdu,
6) z dniem rozwi¹zania umowy ubezpieczenia Auto Casco.

Suma ubezpieczenia

§ 9

1. Suma ubezpieczenia dla ka¿dej us³ugi ustalana jest w umowie ubezpie-
czenia w zale¿noœci od wariantu zawartego ubezpieczenia i wynosi:
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2. Suma ubezpieczenia stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci UNIQA
TU S.A.

3. Przeliczenie sum ubezpieczenia podanych w EURO na z³ote nastêpuje
wed³ug kursu œredniego EURO ustalonego przez NBP w dniu organi-
zacji us³ugi.

Sk³adka ubezpieczeniowa

§ 10

1. Z zastrze¿eniem ust. 2, wysokoœæ sk³adki ustalana jest w oparciu
o taryfê sk³adek obowi¹zuj¹c¹ w dniu zawierania umowy ubezpiecze-
nia i jest uzale¿niona od przyjêtych w umowie UNIQA - Assistance
wariantów ubezpieczenia.

2. Sk³adka za ubezpieczenie w wariancie Standard, okreœlonym w § 7
ust. 1,  jest wliczona do sk³adki za ubezpieczenie Auto Casco i jest
op³acana wed³ug zasad okreœlonych dla tego ubezpieczenia.

3. UNIQA TU S.A. mo¿e uzale¿niæ wysokoœæ sk³adki od indywidualnej
oceny ryzyka.

4. Op³ata sk³adki nastêpuje jednorazowo przy zawieraniu umowy ubez-
pieczenia, chyba ¿e umówiono siê inaczej.

5. Skutek nieop³acenia sk³adki w terminie
1) W razie op³acania sk³adki w ratach, niezap³acenie w terminie kolej-

nej raty sk³adki powoduje ustanie odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A.,
o ile po up³ywie terminu UNIQA TU S.A. wezwa³o Ubezpieczaj¹ce-
go do zap³aty z zagro¿eniem, ¿e brak zap³aty w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialnoœci,
a rata sk³adki w wyznaczonym terminie nie zosta³a uiszczona.

2) Je¿eli UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ jeszcze przed za-
p³aceniem sk³adki lub jej pierwszej raty, a sk³adka lub jej pierwsza
rata nie zosta³a zap³acona w terminie, UNIQA TU S.A. mo¿e wy-
powiedzieæ umowê ze skutkiem natychmiastowym i ¿¹daæ zap³a-
ty sk³adki za okres, przez który ponosi³o odpowiedzialnoœæ.

3) W przypadku braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z koñ-
cem okresu, na który przypada³a niezap³acona sk³adka.

6. Sk³adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia
1) W przypadku rozwi¹zania umowy przed up³ywem okresu, na jaki

umowa zosta³a zawarta, Ubezpieczaj¹cemu przys³uguje zwrot
sk³adki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

2) Podstawê do zwrotu sk³adki stanowi pisemny wniosek Ubezpie-
czaj¹cego oraz orygina³ lub kopia dokumentu ubezpieczenia,
a w przypadku zbycia pojazdu - dodatkowo dowód przeniesienia
prawa w³asnoœci.

Wy³¹czenia odpowiedzialnoœci

§ 11

1. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci i jest zwolniona z obo-
wi¹zku zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Ubezpieczone-
go  bez porozumienia z Centrum Alarmowym UNIQA TU S.A., nawet
jeœli koszty te mieszcz¹ siê w granicach limitów okreœlonych w niniej-
szych SWU, a zdarzenia, których one dotycz¹, s¹ objête ochron¹ ubez-
pieczeniow¹ chyba, ¿e skontaktowanie siê z Centrum Alarmowym
UNIQA TU S.A. w sposób okreœlony w § 12 ust. 1 by³o niemo¿liwe
z przyczyn niezale¿nych od Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego lub
osoby wystêpuj¹cej w jej imieniu.

2. Postanowienia ust. 1 nie maj¹ zastosowania:
1) w razie wyst¹pienia nieszczêœliwego wypadku  w nastêpstwie, które-

go Ubezpieczony dozna³ urazu lub uszczerbku na zdrowiu lub
w przypadku nag³ego zachorowania Ubezpieczonego,

2) je¿eli unieruchomienie pojazdu mia³o miejsce na autostradzie i Ubez-
pieczony korzysta³ z pomocy specjalnych s³u¿b drogowych, z zastrze-
¿eniem, ¿e poniesione koszty zwracane s¹ w ramach limitów okreœlo-
nych w niniejszych SWU, po przed³o¿eniu oryginalnych rachunków.
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3. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za niewykonanie œwiad-
czeñ gwarantowanych w niniejszych SWU albo opóŸnienia zaistnia³e
z przyczyn niezale¿nych od UNIQA TU S.A. pod pojêciem których
rozumie siê: trzêsienie ziemi, powódŸ, huragan, po¿ar lasu, dzia³ania
wojenne, zamieszki, rozruchy, akty terroru, sabota¿u, oraz strajki, blo-
kady dróg, terenów i gmachów, akcje protestacyjne, ograniczenia
w poruszaniu siê wprowadzone decyzjami w³adz administracyjnych,
katastrofy nuklearne, dzia³ania radioaktywne, chemiczne, biologicz-
ne, zjawiska meteorologiczne, brak mo¿liwoœci kontaktu z poszkodo-
wanym.

4. Niezale¿nie od innych ograniczeñ okreœlonych w niniejszych SWU,
odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. jest wy³¹czona, je¿eli wypadek lub
awaria wyst¹pi³y w zwi¹zku z:
1) kierowaniem pojazdem przez Ubezpieczonego lub inn¹ osobê

w stanie po spo¿yciu alkoholu lub w stanie nietrzeŸwoœci, po u¿y-
ciu narkotyków lub innych œrodków odurzaj¹cych,

2) kierowaniem pojazdem przez Ubezpieczonego lub inn¹ osobê bez
uprawnieñ do kierowania tym pojazdem,

3) samookaleczeniem lub samobójstwem Ubezpieczonego, kierow-
cy lub pasa¿era wzglêdnie jego prób¹,

4) uczestnictwem pojazdu w wyœcigach samochodowych lub trenin-
gach do takich imprez,

5) uczestnictwem Ubezpieczonego, kierowcy lub pasa¿era w prze-
stêpstwie lub usi³owaniu pope³nienia przestêpstwa,

6) umyœlnym lub ra¿¹co niedba³ym dzia³aniem Ubezpieczonego, kie-
rowcy lub pasa¿era pojazdu,

7) trzêsieniem ziemi, powodzi¹, huraganem, po¿arem lasu,
8) dzia³aniami wojennymi, zamieszkami, rozruchami, aktami terroru,

sabota¿u,
9) katastrof¹ nuklearn¹ lub dzia³aniem radioaktywnoœci.

5. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody na mieniu lub
osobie ani za szkody w postaci utraconych korzyœci powsta³e w zwi¹zku
z wykonaniem us³ug œwiadczonych w nastêpstwie realizacji œwiadczeñ
wynikaj¹cych z umowy ubezpieczenia UNIQA - Assistance.

6. Odpowiedzialnoœci¹ UNIQA TU S.A. nie s¹ objête zdarzenia polegaj¹ce
na:
1) zagubieniu, kradzie¿y lub zatrzaœniêciu kluczy (fabrycznych urz¹-

dzeñ) s³u¿¹cych do otwarcia i uruchomienia pojazdu chyba, ¿e s¹
one objête ochron¹ w wybranym wariancie ubezpieczenia zgod-
nie z § 7 ust. 2 pkt 5),

2) przebiciu lub uszkodzeniu jednej lub wielu opon pojazdu chyba,
¿e s¹ one objête ochron¹ w wybranym wariancie ubezpieczenia,
zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 4),

3) braku paliwa lub jego z³ego zatankowania w ubezpieczonym po-
jeŸdzie chyba, ¿e s¹ one objête ochron¹ w wybranym wariancie
ubezpieczenia, zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 6,

4) zu¿yciu eksploatacyjnym,
5) unieruchomieniu ubezpieczonego pojazdu wskutek jego prze³a-

dowania,
6) awariach powtarzaj¹cych siê po pierwszej interwencji UNIQA TU S.A.

wynikaj¹cych z braku definitywnego usuniêcia usterki - (w tym na-
wracaj¹cych awariach akumulatora, alarmu lub immobilizera).

7. Odpowiedzialnoœci¹ UNIQA TU S.A. nie s¹ objête pojazdy:
1) starsze ni¿ 10 lat (wiek pojazdu okreœla siê jako ró¿nicê pomiêdzy

rokiem zawarcia umowy ubezpieczenia UNIQA - Assistance, a ro-
kiem produkcji pojazdu) chyba, ¿e s¹ one objête ochron¹ w wy-
branym wariancie ubezpieczenia, zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 2),

2) wynajmowane lub odp³atnie udostêpniane w jakikolwiek inny spo-
sób w celu przewozu nimi osób lub towarów,

3) specjalne, nale¿¹ce do Policji, Stra¿y Po¿arnej, Pogotowia Ratun-
kowego i u¿ywane do nauki jazdy lub jazd próbnych,

4) oddane do sprzeda¿y komisowej,
5) u¿ywane do transportu towarów niebezpiecznych, w tym paliw

ciek³ych, gazów i innych substancji ³atwopalnych, wybuchowych,
truj¹cych.

8. Z odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. wy³¹czone jest holowanie pojaz-
du po wypadku na terenie Europy do miejsca zamieszkania, je¿eli uszko-
dzenia pojazdu przekraczaj¹ 50% wartoœci pojazdu w dniu zaistnienia
szkody wed³ug EUROTAX lub AUDATEX.

9. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. nie obejmuje organizacji i pokry-
cia kosztów prze³adunku i transportu towarów przewo¿onych pojaz-
dem.

10. W przypadku organizacji podró¿y zgodnie z przys³uguj¹cymi œwiad-
czeniami UNIQA TU S.A. nie organizuje i nie pokrywa kosztów trans-
portu zwierz¹t i nadbaga¿u.

11. UNIQA TU S.A. nie pokrywa kosztów op³at celnych, op³at drogowych
(np. autostrady), kosztów czêœci zamiennych, napraw serwisowych,
wykonywanych przez zak³ad naprawczy wszelkich diagnoz pojazdów
oraz kosztów wy¿ywienia osób objêtych umow¹ ubezpieczenia UNIQA
- Assistance.

12. Odpowiedzialnoœci¹ UNIQA TU S.A. nie s¹ objête osoby przewo¿one
za op³at¹ lub autostopowicze.

13. Œwiadczenia pomocy medycznej nie przys³uguj¹ tak¿e w przypadku:
1) obra¿eñ cia³a i chorób o powierzchownym i ³agodnym charakte-

rze, umo¿liwiaj¹cych kontynuowanie podró¿y ubezpieczonym po-
jazdem,

2) obra¿eñ cia³a, chorób i stanów patologicznych bêd¹cych konse-
kwencj¹ u¿ycia toksyn, narkotyków i œrodków odurzaj¹cych oraz
leków nie przepisanych przez lekarza,

3) chorób chronicznych powoduj¹cych uszkodzenia neurologiczne,
zaburzenia oddechowe, kr¹¿eniowe, nerkowe i krwiotwórcze,
o których ubezpieczony wiedzia³ przed wyruszeniem w podró¿,

4) nawrotów chorób, o których Ubezpieczony wiedzia³ przed wyru-
szeniem w podró¿ i rekonwalescencji.

14. Z zakresu pomocy medycznej wy³¹czone s¹ wszystkie œwiadczenia
zwi¹zane ze zdarzeniami bêd¹cymi wynikiem:
1) ci¹¿y,
2) chorób psychicznych uprzednio leczonych stacjonarnie.

Postêpowanie w razie wyst¹pienia zdarzenia objêtego ubezpieczeniem

§ 12

1. O zajœciu zdarzenia objêtego ubezpieczeniem kierowca jest zobowi¹-
zany niezw³ocznie (tj. nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 4 godzin od momentu
zaistnienia zdarzenia) telefonicznie zawiadomiæ Centrum Alarmowe
UNIQA TU S.A., dzia³aj¹ce ca³odobowo; numery telefonów Centrum
Alarmowego UNIQA TU S.A. zamieszczane s¹ na dokumencie ubez-
pieczenia.

2. Przed podjêciem jakichkolwiek dzia³añ kierowca musi podaæ nastêpu-
j¹ce informacje do Centrum Alarmowego UNIQA TU S.A.:
1) swoje pe³ne nazwisko i adres oraz nazwisko i adres w³aœciciela po-

jazdu,
2) markê, numer rejestracyjny i wiek pojazdu,
3) numer polisy Auto Casco,
4) dok³adne miejsce zdarzenia i numer telefonu, pod jakim jest osi¹-

galny,
5) krótki opis problemu i rodzaj wymaganej pomocy.

3. W razie wypadku lub awarii kierowca jest zobowi¹zany:
1) zapewniæ bezpieczeñstwo ruchu na miejscu wypadku,
2) postaraæ siê o zapewnienie pierwszej pomocy lekarskiej osobom

poszkodowanym oraz zabezpieczyæ ich mienie,
3) zapobiec powiêkszaniu siê szkody, jeœli tylko bêdzie to mo¿liwe,

i ograniczyæ konsekwencje zdarzenia.

4. W przypadku kradzie¿y pojazdu jego kierowca powinien niezw³ocz-
nie formalnie zg³osiæ to zdarzenie policji.

5. W przypadku bezpoœredniego kontaktu z przedstawicielem UNIQA
TU S.A. Ubezpieczony zobowi¹zany jest do okazania dokumentów
ubezpieczenia UNIQA - Assistance i do u³atwienia mu wykonywania
czynnoœci zmierzaj¹cych do spe³nienia œwiadczenia objêtego umow¹
ubezpieczenia UNIQA - Assistance.

6. W razie naruszenia z winy umyœlnej lub ra¿¹cego niedbalstwa obo-
wi¹zków okreœlonych w ust. 1, 2 i 4, UNIQA TU S.A. mo¿e odpowied-
nio zmniejszyæ œwiadczenie, je¿eli naruszenie przyczyni³o siê do zwiêk-
szenia szkody lub uniemo¿liwi³o ustalenie okolicznoœci i skutków wy-
padku.

Roszczenia regresowe

§ 13

1. Z dniem wyp³aty œwiadczenia roszczenia Ubezpieczaj¹cego/Ubezpie-
czonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodê prze-
chodz¹ na UNIQA TU S.A. do wysokoœci wyp³aconego œwiadczenia.
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2. Nie przechodz¹ na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczaj¹cego/
Ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczaj¹cy/Ubez-
pieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba
¿e sprawca wyrz¹dzi³ szkodê umyœlnie.

3. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony ma obowi¹zek udzieliæ UNIQA TU S.A. wszel-
kiej pomocy przy dochodzeniu roszczeñ o których mowa w ust. 1, dostar-
czaj¹c dokumenty i podaj¹c informacje niezbêdne do skutecznego ich
dochodzenia.

4. UNIQA TU S.A. mo¿e odmówiæ wyp³aty œwiadczenia w ca³oœci lub
w czêœci, je¿eli Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony, bez zgody UNIQA TU S.A.,
zrzeknie siê praw przys³uguj¹cych mu w stosunku do osób odpowie-
dzialnych za szkodê. Je¿eli zrzeczenie siê lub ograniczenie roszczenia zo-
stanie ujawnione po wyp³acie œwiadczenia, UNIQA TU S.A. mo¿e ¿¹daæ
zwrotu ca³oœci lub czêœci wyp³aconego œwiadczenia.

Postanowienia koñcowe

§ 14

Realizacja wszelkich œwiadczeñ okreœlonych w niniejszych SWU, dokony-
wana jest za poœrednictwem Centrum Alarmowego UNIQA TU S.A., które-
go adres i numery telefonów zamieszczono w dokumencie ubezpieczenia.

§ 15

1. W porozumieniu z Ubezpieczaj¹cym mog¹ byæ wprowadzone do
umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe lub odmienne od
ustalonych w niniejszych SWU.

2. Zmiany umowy ubezpieczenia oraz wszystkie odstêpstwa od posta-
nowieñ niniejszych SWU wymagaj¹ formy pisemnej pod rygorem ich
niewa¿noœci.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Szczególnymi Warunkami
Ubezpieczenia zastosowanie maj¹ przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce-
go prawa, w tym kodeksu cywilnego oraz ustawy o dzia³alnoœci ubezpie-
czeniowej.

Skargi i za¿alenia

§ 17

1. Ubezpieczaj¹cemu/Ubezpieczonemu przys³uguje prawo zg³aszania do
Centrali UNIQA TU S.A. skarg i za¿aleñ na zaniedbania lub nienale¿y-
te wykonanie obowi¹zków przez osoby lub jednostki dzia³aj¹ce
w imieniu i na rzecz UNIQA TU S.A.

2. Centrala UNIQA TU S.A. jest zobowi¹zana rozpatrzyæ skargê lub za¿a-
lenie bez zbêdnej zw³oki, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 30 dni od
daty jej wp³ywu.

§ 18

1. Prawem w³aœciwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie
niniejszych SWU jest prawo polskie.

2. Powództwo o roszczenia wynikaj¹ce z umowy ubezpieczenia mo¿na
wytoczyæ albo wed³ug przepisów o w³aœciwoœci ogólnej albo przed s¹d
w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczaj¹cego, Ubez-
pieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

3. Wszystkie oœwiadczenia i zawiadomienia maj¹ce zwi¹zek z umow¹
ubezpieczenia powinny byæ sk³adane na piœmie za pokwitowaniem
odbioru lub przes³ane listem poleconym pod rygorem niewa¿noœci
lub bezskutecznoœci.

§ 19

Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone Uchwa³¹
Zarz¹du UNIQA TU S.A. Nr 61/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. i maj¹
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 czerwca
2009 r.
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