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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 AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. nr 4/26/07/2018
z dnia 26 lipca 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe, Dział II Grupa 1 według Załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Ubezpieczenia
wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

✔✔ Śmierć lub urazy ciała będące następstwem nieszczęśliwego
wypadku kierowcy (NNWK) lub pasażerów (NNWP) (w zależności
od wybranego zakresu ubezpieczenia), powstałe:
1) w związku z ruchem pojazdu wskazanego w polisie;

✘✘ Uszczerbków na zdrowiu innych niż wskazane w tabeli
uszczerbków.
✘✘ Wyrządzenia krzywdy.
✘✘ Wyrządzenia szkód majątkowych.

2) podczas wsiadania do i wysiadania z pojazdu wskazanego
w polisie, o ile doszło do wypadku;

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

3) podczas naprawy na trasie jazdy wskazanego w polisie pojazdu,
o ile doszło do wypadku;

Towarzystwo nie odpowiada za następstwa nieszczęśliwych
wypadków, jeżeli:
!! Ubezpieczony w chwili zdarzenia nie miał zapiętych pasów
bezpieczeństwa, chyba że był zwolniony z obowiązku
korzystania z pasów bezpieczeństwa, o ile dotyczy
to nieszczęśliwych wypadków mających miejsce podczas jazdy
oraz zachodzi związek przyczynowy z powstaniem następstw
nieszczęśliwego wypadku (NNWK i NNWP).
!! W pojeździe w chwili zdarzenia znajdowało się więcej
osób niż liczba miejsc siedzących wskazanych w dowodzie
rejestracyjnym, o ile zachodzi związek przyczynowy
z powstaniem następstw nieszczęśliwego wypadku (NNWP).
!! Pasażer jechał z kierowcą, który prowadził pojazd, będąc
w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu, wzięciu
narkotyków, innych środków odurzających lub podobnie
działających leków, nawet jeżeli były one przepisane przez
lekarza, o ile zgodnie z informacją podaną przez producenta
leku jego zażycie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów
mechanicznych, jeżeli zachodzi związek przyczynowy pomiędzy
kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości po spożyciu
alkoholu, wzięciu narkotyków, innych środków odurzających
lub podobnie działających leków i zaistniałym wypadkiem
(NNWP).

4) podczas parkowania pojazdu wskazanego w polisie, o ile doszło
do wypadku.
Suma ubezpieczenia określana jest podczas składania wniosku
o zawarcie umowy ubezpieczenia i potwierdzana w polisie. Nie
może przekroczyć kwoty: 250 000 PLN dla NNWK; 50 000 PLN dla
NNWP.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✔✔ Na Terytorium Polski i pozostałych krajów europejskich.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
—— Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości Towarzystwa wszystkie znane sobie okoliczności, o które jest pytany przez Towarzystwo
we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez
przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane.
—— Ubezpieczający ma obowiązek zawiadomić Ubezpieczyciela o wszelkich zmianach okoliczności wymienionych powyżej niezwłocznie po otrzymaniu
o nich wiadomości.
—— Ubezpieczający zobowiązany jest do terminowej płatności składki.
—— Ubezpieczający po otrzymaniu polisy wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń Komunikacyjnych zobowiązany jest dokonać weryfikacji
poprawności danych i informacji zawartych w treści otrzymanych dokumentów. W razie stwierdzenia przez Ubezpieczającego niezgodności danych
i informacji zawartych w treści otrzymanych od Towarzystwa dokumentów ze stanem rzeczywistym Ubezpieczający powinien zgłosić ten fakt
Towarzystwu telefonicznie lub na piśmie w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, podając jednocześnie właściwe dane.
—— Ubezpieczający lub Ubezpieczony na żądanie Towarzystwa mają obowiązek udostępnić pojazd do przeprowadzenia inspekcji.
—— Ubezpieczający na żądanie Towarzystwa ma obowiązek przedstawić dokumenty potwierdzające dane podane we wniosku o zawarcie umowy
ubezpieczenia.
—— Ubezpieczający lub Ubezpieczony ma obowiązek niezwłocznie na wezwanie Towarzystwa dostarczyć zaświadczenie o dotychczasowym przebiegu
ubezpieczenia.

—— Przed zawarciem umowy na cudzy rachunek Ubezpieczający zobowiązany jest przekazać Ubezpieczonemu Ogólne Warunki Ubezpieczeń
Komunikacyjnych na piśmie lub, jeśli Ubezpieczony wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku.
W razie wypadku Ubezpieczający, Ubezpieczony w zakresie NNWK lub Ubezpieczony w zakresie NNWP są zobowiązani zapobiec, w miarę możliwości,
zwiększeniu się szkody, a ponadto:
—— Niezwłocznie zawiadomić policję i pogotowie ratunkowe o wypadku oraz jego ofiarach.
—— Niezwłocznie powiadomić Towarzystwo (tel. +48 22 599 95 22) o zajściu wypadku, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zajścia wypadku.
—— Przedstawić Towarzystwu dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia i wysokości świadczenia, wskazane przez Towarzystwo, oraz
udzielić wszelkich wymaganych przez Towarzystwo informacji, wypełnić zgodnie z prawdą przedłożony formularz zgłoszenia szkody i zwrócić go
we wskazanym terminie.
—— Umożliwić Towarzystwu zasięgnięcie informacji dotyczących stanu zdrowia Ubezpieczonego w zakresie NNWK lub Ubezpieczonych w zakresie
NNWP, w szczególności u lekarzy prowadzących.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę można opłacić jednorazowo lub w ratach, przelewem bankowym, za pobraniem pocztowym, kartą płatniczą, gotówką lub z wykorzystaniem
polecenia zapłaty.
Składkę lub jej ratę należy opłacić w sposób i w terminie wskazanym w propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia lub w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy.
Okres trwania umowy ubezpieczenia rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia.
Umowa ubezpieczenia jest zawarta po dostarczeniu Ubezpieczającemu Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Komunikacyjnych, w tym pocztą lub pocztą
elektroniczną, z dniem zapłacenia składki lub jej pierwszej raty oraz po dokonaniu inspekcji pojazdu, o ile była wymagana przez Ubezpieczyciela.
Jeżeli nie umówiono się inaczej, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po zapłaceniu w ustalonym terminie składki lub jej pierwszej raty w dniu
wskazanym jako początek okresu ubezpieczenia w polisie lub w propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia.
Okres trwania umowy ubezpieczenia oraz okres trwania ochrony kończą się z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę?
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Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
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.
Ubezpieczający może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

