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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych w zakresie AC, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia szyb oraz usług
assistance dla Klientów Banku Millennium.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
AC MINI/AC EKONOMICZNE/ AC OPTYMALNE
Ochroną ubezpieczeniową może być objęty pojazd z
wyposażeniem podstawowym poniżej 15 roku eksploatacji,
zarejestrowany jako: osobowy – o ładowności do 850 kg;
terenowy, pick-up – o ładowności do 2 ton; motorower, motocykl,
skuter, których wartość nie przekracza 150 000zł.
Sumą ubezpieczenia jest średnia wartość rynkowa pojazdu z dnia
zawarcia umowy ubezpieczenia
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
KIEROWCY I PASAŻERÓW
Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych
wypadków Kierowcy i Pasażerów pojazdu objętego ochroną
ubezpieczeniową.
Suma ubezpieczenia wynosi 15 000zł na osobę
UBEZPIECZENIE SZYB
Szyba przednia, tylna oraz boczne pojazdu
Suma ubezpieczenia wynosi 5000zł
UBEZPIECZENIE ASSISTANCE

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

AC MINI nie obejmuje
szkód powstałych w wyniku innych zdarzeń niż kradzież, nagłe działanie czynnika
termicznego lub chemicznego na pojazd, huragan, grad, uderzenie pioruna, lawina,
powódź, trzęsienie ziemi oraz zapadanie ziemi niezwiązane z działalnością ludzką;
Szkód powstałych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
AC EKONOMICZNE/ AC OPTYMALNE nie obejmuje
awarii pojazdu;
uszkodzeń mechanicznych pojazdu związanych z eksploatacją pojazdu;
szkód wyrządzonych osobom trzecim.
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY
I PASAŻERÓW nie obejmuje
wypadków niezwiązanych z użytkowaniem pojazdu;
świadczeń za uszczerbek na zdrowiu nie wskazany w tabeli oceny uszczerbku
na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
roszczeń osób poszkodowanych – pasażerów innego pojazdu biorącego udział
w zdarzeniu drogowym.
UBEZPIECZENIE SZYB nie obejmuje

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje organizację oraz pokrycie

Szkód w dachach panoramicznych;

kosztów pomocy assistance w przypadku awarii, unieruchomienia,
kradzieży pojazdu lub jego części

Szkód w szyberdachach.

Suma ubezpieczenia uzależniona jest od wariantu ubezpieczenia.
W wariancie Assistance Standard wynosi 10 000zł, w wariancie
Assistance Plus wynosi 15 000zł.

UBEZPIECZENIE ASSISTANCE nie obejmuje
Kosztów zakupu części zamiennych i materiałów niezbędnych do usunięcia awarii
lub uszkodzeń pojazdu;
kosztów paliwa, ubezpieczenia i opłat dodatkowych, w tym kaucji pobieranej przez
wypożyczalnie, oraz udziału własnego w szkodzie na samochodzie zastępczym;
usunięcia skutków awarii lub unieruchomienia pojazdu wynikających z nieusunięcia
ich przyczyny przez Ubezpieczonego po uprzednim skorzystaniu z usługi z nią
związanej, zorganizowanej przez Ubezpieczyciela.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
AC MINI/AC EKONOMICZNE/ AC OPTYMALNE nie obejmuje
szkód powstałych wskutek przywłaszczenia pojazdu przez osobę trzecią;
szkód w paliwie;
szkód polegających na zassaniu cieczy przez pracujący silnik pojazdu.
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I
PASAŻERÓW nie obejmuje
kosztów rehabilitacji i transportu;
szkód będących następstwem jakiejkolwiek choroby lub powstałych w związku z nią,
o ile miało to wpływ na powstanie szkody;

szkód powstałych w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez
kierującego pojazdem przestępstwa.
UBEZPIECZENIE SZYB nie obejmuje
szkód powstałych w elementach pojazdu, które nie są elementem konstrukcyjnym
szyby czołowej, tylnej lub bocznej, w tym folii antywłamaniowych i przyciemniających,
listew ozdobnych i osłonowych;
szkód powstałych w szybach posiadających wcześniejsze, nienaprawione
uszkodzenia;
szkód powstałych wskutek przywłaszczenia pojazdu przez osobę trzecią.
UBEZPIECZENIE ASSISTANCE nie obejmuje
udostępnienia pojazdu zastępczego na okres dłuższy niż wskazany w wybranym
wariancie ubezpieczenia
W Assistance Standard zdarzeń powstałych poza terytorium RP

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
AC MINI/ AC EKONOMICZNE/ AC OPTYMALNE
Polska (AC MINI) lub Granice geograficzne Europy, Algieria, Maroko, Tunezja, Izrael, Iran (AC EKONOMICZNE/AC OPTYMALNE)
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
Europa
UBEZPIECZENIE SZYB
Polska
UBEZPIECZENIE ASSISTANCE
Polska lub Granice geograficzne Europy, Algieria, Maroko, Tunezja, Izrael, Iran

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązki Ubezpieczającego
- Opłacenie składki w kwocie i terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia.
Obowiązki Ubezpieczonego
- Poinformowanie Ubezpieczyciela o zmianie okoliczności mogących wpłynąć na zmianę składki (takich jak: zmiana adresu zamieszkania, zmiana
charakteru przeznaczenia pojazdu, dodanie współwłaścicieli);
- Dostarczenie dokumentacji niezbędnej w procesie likwidacji szkody;
- W ubezpieczeniach AC MINI/AC EKONOMICZNE/ AC OPTYMALNE i na prośbę Ubezpieczyciela okazać pojazd do oględzin.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka może być opłacana jednorazowo lub miesięcznie. Wysokość składki ustalana jest przez Ubezpieczyciela po dokonaniu oceny ryzyka
ubezpieczeniowego. Składka płatna jest za pośrednictwem Banku Millennium, na podstawie wyrażonej zgody do poboru składek z rachunku lub karty
kredytowej. Ubezpieczający zobowiązany jest do zapewniania środków na rachunku/karcie kredytowej przed terminem płatności.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na 12 miesięcy. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia i godziny wskazanej w umowie ubezpieczenia
jako początek okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że składka lub jej pierwsza rata zostanie zapłacona w terminie wskazanym w umowie
ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od jej zawarcia. Ubezpieczający jest zobowiązany do uiszczenia składki za okres,
w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
Rozwiązanie umowy ubezpieczenia możliwe jest jedynie w przypadku przeniesienia własności pojazdu, wyrejestrowania pojazdu, darowizny, spadku,
demontażu pojazdu. Jeśli umowa ubezpieczenia zostanie rozwiązana Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony.
Dokumentację potwierdzającą przeniesienie własności pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu, darowizny, spadku, demontażu pojazdu należy złożyć pisemnie
w formie elektronicznej lub na adres siedziby Ubezpieczyciela.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć pisemnie w formie elektronicznej albo na adres siedziby Ubezpieczyciela lub w formie ustnej
kontaktując się z Ubezpieczycielem telefonicznie.

