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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące umowy ubezpieczenia znajdują się w innych dokumentach,
w szczególności w Ogólnych warunkach ubezpieczeń komunikacyjnych, zatwierdzonych uchwałą Zarządu nr 4/04/02/2021 z 4 lutego 2021 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe, Dział II według załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Grupa 9:
Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

✔ Uszkodzenie (w tym całkowite zniszczenie) bagażu w wyniku
wypadku, w którym uległ uszkodzeniu pojazd.
✔ Kradzież bagażu wraz z pojazdem, kradzież bagażu z pojazdu
lub kradzież bagażu z zamykanego bagażnika zewnętrznego
(boks dachowy), o ile doszło do włamania.

✘
✘

✘

Szkód powstałych wskutek kradzieży bagażu z pojazdu, jeśli
nie doszło do włamania.
Szkód powstałych wskutek kradzieży bagażu, jeśli do kradzieży doszło w następstwie niezamknięcia przez Ubezpieczonego pojazdu lub bagażnika zewnętrznego (boksu
dachowego) zamontowanego na pojeździe, w którym
umieszczony był bagaż.
Szkód powstałych w następstwie niewłaściwego zamontowania bagażu.

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
Z naszej odpowiedzialności wyłączone są szkody:
! powstałe wskutek kradzieży bagażu, jeśli do kradzieży doszło w następstwie niezamknięcia pojazdu lub bagażnika zewnętrznego (boks dachowy) zamontowanego na pojeździe,
w którym umieszczony był bagaż, o ile miało to wpływ na
zajście zdarzenia;
! powstałe wskutek kradzieży bagażu z pojazdu, jeśli w trakcie okresu ubezpieczenia skradziono lub zagubiono kluczyki lub inne urządzenia służące do otwarcia i uruchomienia
pojazdu lub otwarcia bagażnika zewnętrznego (boksu dachowego) zamontowanego na pojeździe, a Ty lub Ubezpieczony nie dokonaliście wymiany zamków lub odpowiednio
zmiany kodów dostępu, o ile miało to wpływ na zajście
zdarzenia; fakt wymiany zamków należy udokumentować
fakturą lub rachunkiem;
! powstałe w następstwie niewłaściwego zamontowania bagażu;
! jeżeli przedmioty takie jak: torebki i torby podręczne, saszetki, portfele, dokumenty oraz przenośne – telefony komórkowe, odbiorniki systemów nawigacji samochodowej,
urządzenia samochodowej łączności radiowej (CB-radio),
komputery (w tym tablety), aparaty fotograficzne, kamery
i inny sprzęt elektroniczny, po opuszczeniu pojazdu przez
Ubezpieczonego zostały pozostawione w miejscu widocznym z zewnątrz pojazdu;
! polegające na kradzieży przedmiotów z innych bagażników
niż boksy dachowe.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✔ Polska i pozostałe kraje europejskie (ubezpieczenie od kradzieży nie obejmuje zdarzeń na terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii).
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Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Ubezpieczający lub Ubezpieczony mają obowiązek:
— podać do naszej wiadomości wszystkie znane sobie okoliczności, o które pytamy we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia albo przed
zawarciem umowy w innych pismach; jeżeli zawierasz umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na nim i obejmuje
ponadto okoliczności jemu znane; w razie zawarcia umowy ubezpieczenia, mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte
okoliczności uważać będziemy za nieistotne;
— zawiadomić nas o wszelkich zmianach okoliczności, o których mowa powyżej, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości;
— sprawdzić – po otrzymaniu polisy – poprawność danych i informacji zawartych w treści otrzymanych dokumentów i zgłosić nam telefonicznie lub na piśmie – w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych dokumentów – stwierdzone przez Ubezpieczającego niezgodności danych
i informacji zawartych w treści tych dokumentów ze stanem rzeczywistym oraz podać poprawne dane;

cd. Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
— przedstawić dokumenty potwierdzające dane podane przez Ubezpieczającego we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia;
— przed zawarciem umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej przekazać Ubezpieczonemu OWUK w formie pisemnej lub, jeśli Ubezpieczony wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku;
— udostępnić pojazd do przeprowadzenia inspekcji – jeśli tego zażądamy.
W razie zaistnienia szkody Ubezpieczający lub Ubezpieczony jest zobowiązany:
— niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela o zajściu zdarzenia, nie później jednak niż w terminie 7 dni od wypadku, a w przypadku kradzieży – nie później niż w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o kradzieży;
— przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu zdarzenia;
— użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów;
— nie dokonywać żadnych zmian lub napraw w uszkodzonym bagażu bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin przez przedstawiciela
Ubezpieczyciela, chyba że Ubezpieczyciel w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie nie przeprowadził oględzin lub
nie powiadomił, że niezbędne jest powołanie niezależnych rzeczoznawców;
— niezwłocznie – nie później jednak niż w terminie 1 dnia od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu – zawiadomić policję lub inne odpowiednie organy o:
■ szkodzie powstałej w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo,
■ kradzieży bagażu;
— w razie kolizji z innym środkiem transportu (pojazdem) przeznaczonym do poruszania się po drogach, w miarę możliwości:
■ zanotować jego numer rejestracyjny,
■ zanotować imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu osoby nim kierującej,
■ zanotować numer polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, nazwę i adres zakładu ubezpieczeń w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) – dotyczy to wszystkich uczestników kolizji,
■ zażądać wydania kopii Zielonej Karty (tj. należy oderwać i zachować jej dolną część) jeśli sprawcą był kierujący pojazdem niezarejestrowanym w Polsce – posiadający Zieloną Kartę;
— współpracować z Ubezpieczycielem lub jego przedstawicielem w celu ustalenia okoliczności wypadku i rozmiaru szkody;
— udzielić wszelkiej pomocy w dochodzeniu przez Ubezpieczyciela roszczeń wobec sprawcy szkody.
Jeżeli Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek, obowiązki te ciążą na nim od chwili, w której dowiedział się o tym fakcie.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę można opłacić jednorazowo lub w ratach przelewem bankowym, za pobraniem pocztowym, kartą płatniczą, gotówką, z wykorzystaniem polecenia zapłaty, z wykorzystaniem płatności elektronicznych za pośrednictwem agenta rozliczeniowego lub środkami pochodzącymi
z zawartego przez Ubezpieczającego za pośrednictwem UNIQA TU S.A. kredytu wiązanego w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim przeznaczonego na opłacenie składki ubezpieczeniowej (Umowa kredytu zawarta z AS Inbank S.A. Oddział w Polsce).
Składkę lub jej ratę należy opłacić w sposób i w terminie wskazanym w propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia lub polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy.
Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta:
– w sytuacji gdy została przygotowana propozycja zawarcia umowy ubezpieczenia – z chwilą zapłacenia składki lub jej pierwszej raty w terminie wskazanym w propozycji;
– w sytuacji gdy propozycja zawarcia umowy ubezpieczenia nie została sporządzona – z chwilą zaakceptowania przez nas wniosku o zawarcie
umowy ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem określonym w umowie ubezpieczenia jako początek ochrony ubezpieczeniowej, a kończy
się z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia.
Okres trwania umowy kończy się z chwilą jej rozwiązania.

Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni (jeśli jest przedsiębiorcą) lub 30 dni (jeśli nie jest
przedsiębiorcą) od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia aktualnie przekazywanych informacji – jeżeli jest to termin
późniejszy.
Ubezpieczający będący konsumentem może odstąpić od umowy ubezpieczenia zawartej bez jednoczesnej obecności stron, przy użyciu środków porozumiewania się na odległość w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji,
o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy.
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę, jeżeli w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia pojazd będący przedmiotem
ubezpieczenia nie zostanie zarejestrowany w Polsce.

