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I. Postanowienia wst´pne i definicje
§ 1.1
1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Assistance w Podró˝y” (zwane
dalej OWUA) stosuje si´ w umowach ubezpieczenia zawieranych przez
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. (zwana dalej AXA DIRECT) z osobami
fizycznymi (zwanymi dalej Ubezpieczajàcymi), w zakresie obejmujàcym
Êwiadczenie usług assistance szczegółowo opisanych w § 5.1 i § 5.2.
2. Umowa ubezpieczenia „Assistance w Podró˝y” (zwana dalej „Umowà
ubezpieczenia”) mo˝e byç zawarta przez Ubezpieczajàcego równie˝ na
cudzy rachunek.
3. W porozumieniu z Ubezpieczajàcym, po dokonaniu indywidualnej oceny
ryzyka w Umowie ubezpieczenia mogà byç zastosowane postanowienia
dodatkowe lub odmienne od okreÊlonych w OWUA.

8.

9.

10.
11.

§ 1.2
Poj´cia u˝yte w niniejszych OWUA otrzymujà znaczenie okreÊlone zgodnie
z poni˝szymi definicjami:
1. awaria – zdarzenie losowe powodujàce unieruchomienie pojazdu, wynikajàce
z przyczyn wewn´trznych pochodzenia mechanicznego, pneumatycznego,
hydraulicznego, elektrycznego lub elektronicznego (w tym awarie alarmu),
które miało miejsce w okresie ubezpieczenia; za awari´ nie uwa˝a si´
uszkodzenia ogumienia lub braku paliwa;
2. brak paliwa – unieruchomienie pojazdu w zwiàzku ze zu˝yciem, wyczerpaniem
lub kradzie˝à paliwa z pojazdu;
3. CAA – Centrum Alarmowe Assistance, tj. podmiot zajmujàcy si´ organizacjà
i Êwiadczeniem usług okreÊlonych w OWUA w zakresie Ubezpieczenia
„Assistance w Podró˝y”;
4. choroba przewlekła – zdiagnozowany przed zawarciem Umowy
ubezpieczenia stan chorobowy, charakteryzujàcy si´ powolnym rozwojem
oraz długookresowym przebiegiem, leczony stale lub okresowo lub b´dàcy
przyczynà hospitalizacji bezpoÊrednio w okresie 12 miesi´cy przed zawarciem
Umowy ubezpieczenia;
5. kierowca – osoba kierujàca pojazdem w momencie zajÊcia zdarzenia
assistance;
6. kradzie˝ pojazdu – działanie sprawcy wyczerpujàce znamiona nast´pujàcych
czynów zabronionych: kradzie˝y (okreÊlonej w art. 278 kk), kradzie˝y
z włamaniem (okreÊlonej w art. 279 kk), rozboju (okreÊlonego w art. 280
kk) lub zaboru w celu krótkotrwałego u˝ycia (okreÊlonego w art. 289 kk),
w wyniku którego doszło do zaboru pojazdu, jego cz´Êci lub wyposa˝enia.
Poj´cie kradzie˝y nie obejmuje przypadków, gdy sprawca wszedł w posiadanie
klucza lub innych urzàdzeƒ słu˝àcych do otwarcia lub uruchomienia pojazdu
za przyzwoleniem lub wskutek ra˝àcego niedbalstwa Ubezpieczajàcego,
Ubezpieczonego lub innej osoby upowa˝nionej do u˝ywania pojazdu;
7. nieszcz´Êliwy wypadek – nagłe zdarzenie wywołane wyłàcznie przyczynà
zewn´trznà, powstałe w okresie ubezpieczenia w zwiàzku z ruchem pojazdu,

12.

13.

14.
15.
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podczas wsiadania do lub wysiadania z pojazdu, podczas naprawy pojazdu
na trasie jazdy lub podczas parkowania pojazdu, w nast´pstwie którego
Ubezpieczony, niezale˝nie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała
wymagajàcego pomocy medycznej i zmuszajàcego go do przerwania
podró˝y lub hospitalizacji, lub w nast´pstwie którego Ubezpieczony zmarł;
okres eksploatacji pojazdu – okres liczony od daty pierwszej rejestracji
pojazdu dokonanej w roku jego produkcji do pierwszego dnia okresu
ubezpieczenia; je˝eli data pierwszej rejestracji nie jest znana lub pierwsza
rejestracja nastàpiła po roku produkcji, to okres eksploatacji jest liczony
od dnia 31 grudnia roku produkcji pojazdu;
osoba bliska – członek najbli˝szej rodziny Ubezpieczonego, tj. rodzice,
współmał˝onek, dzieci (w tym równie˝ przysposobione) i rodzeƒstwo, osoba
pozostajàca z Ubezpieczonym w konkubinacie lub zwiàzku partnerskim;
pasa˝er – ka˝da osoba podró˝ujàca pojazdem w momencie zajÊcia zdarzenia
assistance, z wyłàczeniem osób przewo˝onych odpłatnie oraz autostopowiczów;
placówka medyczna – działajàcy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
zakład opieki lecznictwa zamkni´tego lub otwartego, którego zadaniem jest
Êwiadczenie poprzez wykwalifikowanà kadr´ piel´gniarskà i lekarskà
całodobowej, całodziennej lub doraênej opieki medycznej, leczenie lub
wykonywanie zabiegów chirurgicznych. W rozumieniu OWUA za placówk´
medycznà nie uwa˝a si´ oÊrodka opieki społecznej, oÊrodka dla psychicznie
chorych, hospicjum, oÊrodka leczenia uzale˝nieƒ od alkoholu, narkotyków,
leków i innych tego typu Êrodków, oÊrodka sanatoryjnego, oÊrodka
wypoczynkowego, oÊrodka SPA, placówki rehabilitacyjnej lub oÊrodka
rehabilitacyjnego;
pojazd – wskazany w polisie samochód osobowy, którego okres eksploatacji
w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia „Assistance w Podró˝y” nie
przekracza 15 lat, niewykorzystywany do celów zarobkowych lub w zwiàzku
z prowadzonà działalnoÊcià gospodarczà, dopuszczony do ruchu, posiadajàcy
wa˝ne badania techniczne, zarejestrowany w Polsce, stosownie do
przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity z dnia 30 sierpnia 2012 roku Dz. U. z 2012 poz. 1137
z póên. zm.). Pod tym poj´ciem rozumie si´ tak˝e pojazdy z nadwoziem
samochodów osobowych, zarejestrowane jako pojazdy ci´˝arowe oraz
samochody terenowe o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony;
szpital – działajàcy zgodnie z prawem zakład lecznictwa zamkni´tego
przeznaczony dla chorych, wymagajàcych opieki leczniczej, zabiegów
operacyjnych lub zabiegów diagnostycznych (zapewniajàcy chorym
całodobowà opiek´ Êredniego i wy˝szego personelu medycznego).
W rozumieniu OWUA za szpital nie uwa˝a si´ oÊrodków opieki społecznej,
oÊrodków dla psychicznie chorych, hospicjów, oÊrodków dla leczenia
uzale˝nieƒ od narkotyków, alkoholu i innych tego typu Êrodków, oÊrodków
sanatoryjnych, placówek rehabilitacyjnych lub oÊrodków rehabilitacyjnych,
oÊrodków wypoczynkowych oraz placówek i oÊrodków SPA;
Êwiadczenie assistance – nale˝ne z tytułu zajÊcia zdarzenia assistance
Êwiadczenie, okreÊlone w § 5.1 i § 5.2;
Ubezpieczajàcy – osoba fizyczna, która zawarła z AXA DIRECT Umow´
ubezpieczenia;

16. Ubezpieczony – właÊciciel pojazdu, posiadacz pojazdu, kierowca lub
pasa˝er pojazdu (odpowiednio do opisu poszczególnych Êwiadczeƒ assistance);
17. unieruchomienie pojazdu – stan pojazdu, który uniemo˝liwia dalsze jego
u˝ywanie na drogach publicznych w sposób bezpieczny lub zgodny
z przepisami ruchu drogowego z powodu stanu technicznego, w jakim ten
pojazd si´ znalazł w wyniku awarii, wypadku, braku paliwa lub uszkodzenia
ogumienia, majàcych miejsce w okresie ubezpieczenia. Unieruchomienie
pojazdu obejmuje sytuacje, kiedy pojazd nie mo˝e si´ poruszaç samodzielnie,
jak te˝ wówczas, gdy zostały uszkodzone elementy wpływajàce na
bezpieczeƒstwo, takie jak oÊwietlenie, hamulce, lusterka, pasy bezpieczeƒstwa.
Unieruchomieniem pojazdu nie jest:
1) unieruchomienie pojazdu, wynikajàce z przeładowania pojazdu polegajàcego
na załadunku ponad dopuszczalnà mas´ całkowità pojazdu lub przekroczeniu
gabarytów załadunku ponad dopuszczalny limit dla pojazdu lub przewo˝enia
liczby osób ponad limit wynikajàcy z dowodu rejestracyjnego pojazdu,
2) odstawienie pojazdu do warsztatu naprawczego bez udziału CAA w celu
dokonania napraw nie wynikajàcych ze zdarzenia assistance, w tym wczeÊniej
umówionych, wykonywanie przeglàdów i badaƒ technicznych oraz usuwanie
ewentualnych usterek wykrytych w czasie ich trwania, wykonanie napraw
blacharsko – lakierniczych lub monta˝ dodatkowego wyposa˝enia pojazdu,
3) faktyczne uniemo˝liwienie ruchu pojazdu nie skutkujàce powstaniem
uszkodzeƒ technicznych pojazdu;
18. uszkodzenie ogumienia – brak powietrza w oponie lub oponach – z przyczyn,
takich jak przebicie lub wystrzelenie opony lub d´tki, niesprawne wentyle
lub innych przyczyn, z powodu których uchodzi powietrze z opony lub d´tki;
19. warsztat partnerski – warsztat współpracujàcy z AXA DIRECT w zakresie
wst´pnej likwidacji szkód oraz napraw pojazdów. Lista warsztatów partnerskich
zamieszczona jest na stronie internetowej www.axadirect.pl;
20. wypadek – zdarzenie niezale˝ne od woli Ubezpieczonego, które miało
miejsce w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w wyniku którego
unieruchomieniu lub zniszczeniu uległ pojazd wskazany w polisie na skutek
kolizji z udziałem innych uczestników ruchu drogowego (w tym kolizji z udziałem
zwierzàt), kolizji z przedmiotami i osobami znajdujàcymi si´ na zewnàtrz
pojazdu, po˝aru lub wybuchu wynikajàcych z działania czynnika termicznego
lub chemicznego pochodzàcego z zewnàtrz lub wewnàtrz pojazdu, działania
sił przyrody, działania osób trzecich;
21. zdarzenie assistance – zaistniałe w okresie ochrony ubezpieczeniowej:
1) awaria, lub
2) wypadek, lub
3) brak paliwa, lub
4) kradzie˝ pojazdu, lub
5) nieszcz´Êliwy wypadek, lub
6) uszkodzenie ogumienia.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

ubezpieczenia wynoszàcy odpowiednio:
1) 7 dni, lub
2) 15 dni, lub
3) 30 dni, lub
4) 1 rok.
Dane przekazywane przez Ubezpieczajàcego, o które AXA DIRECT zapytuje
podczas składania wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, obejmujà
w szczególnoÊci:
1) dane pojazdu;
2) dane osobowe Ubezpieczajàcego;
3) dane majàce wpływ na wysokoÊç składki, o których mowa w § 7.1 ust. 2.
Umowa ubezpieczenia jest zawarta po dostarczeniu Ubezpieczajàcemu
OWUA, w tym pocztà elektronicznà, z dniem zapłacenia składki w terminie
ustalonym przy składaniu wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia.
Umowa ubezpieczenia nie jest zawarta, a ochrona ubezpieczeniowa nie
rozpoczyna si´, je˝eli składka nie zostanie opłacona w terminie ustalonym
przy składaniu wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia.
Umowa ubezpieczenia potwierdzana jest dokumentem ubezpieczenia
wskazujàcym w szczególnoÊci zakres ubezpieczenia i okres ubezpieczenia
ustalony przez Strony.
Na ten sam pojazd, w tym samym czasie mo˝e zostaç zawarta tylko jedna
Umowa ubezpieczenia.
Umowa ubezpieczenia, mo˝e byç zawarta wyłàcznie przy u˝yciu nast´pujàcych
form płatnoÊci:
1) płatnoÊç gotówkà u przedstawiciela AXA DIRECT uprawnionego, na podstawie
stosownego pełnomocnictwa do jej pobierania;
2) płatnoÊç elektroniczna za poÊrednictwem agenta rozliczeniowego
w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
(Dz. U. 2014 poz. 873).
Czas trwania odpowiedzialnoÊci AXA DIRECT
§ 4.1

1. JeÊli nie umówiono si´ inaczej, odpowiedzialnoÊç AXA DIRECT rozpoczyna
si´ od dnia wskazanego w polisie i pod warunkiem zapłacenia składki
w ustalonym przez Strony terminie, nie póêniejszym ni˝ data rozpocz´cia
ochrony ubezpieczeniowej.
2. OdpowiedzialnoÊç AXA DIRECT wygasa z dniem rozwiàzania Umowy
ubezpieczenia oraz w innych przypadkach okreÊlonych w OWUA w § 10.1.
3. W razie zbycia pojazdu prawa z umowy ubezpieczenia mogà byç przeniesione
na nabywc´ pojazdu za uprzednià zgodà AXA DIRECT.
4. W razie przeniesienia praw, o których mowa w ust. 3, na nabywc´ pojazdu
przechodzà tak˝e obowiàzki, które cià˝yły na zbywcy pojazdu, chyba ˝e
Strony za zgodà AXA DIRECT umówiły si´ inaczej. Pomimo tego przejÊcia
obowiàzków zbywca pojazdu odpowiada solidarnie z nabywcà pojazdu za
zapłat´ składki przypadajàcej za czas do chwili przejÊcia pojazdu na nabywc´.
5. Je˝eli prawa, o których mowa w ust. 4, nie zostały przeniesione na nabywc´
pojazdu, Umowa ubezpieczenia wygasa z chwilà przejÊcia pojazdu na nabywc´.

II. Ubezpieczenie Assistance w Podró˝y
Przedmiot ubezpieczenia
§ 2.1
Przedmiotem ubezpieczenia jest zorganizowanie lub zorganizowanie i pokrycie
kosztów Êwiadczeƒ assistance wynikajàcych z poszczególnych wariantów
Umowy ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych, w przypadku wystàpienia
w okresie ubezpieczenia okreÊlonych w OWUA zdarzeƒ assistance i nast´pstw
zdarzeƒ assistance, obj´tych ochronà ubezpieczeniowà w zwiàzku z korzystaniem
z pojazdu.

Zakres ubezpieczenia
§ 5.1
1. AXA DIRECT udziela ochrony ubezpieczeniowej dla nast´pstw zdarzeƒ
assistance obj´tych ochronà ubezpieczeniowà w wariantach ubezpieczenia,
o których mowa w § 2.2. ust. 1 i wariantach terytorialnych, o których mowa
w § 2.2 ust. 2, wybranych przez Ubezpieczajàcego podczas zawierania
Umowy ubezpieczenia, do wysokoÊci okreÊlonej limitami odpowiedzialnoÊci
dla poszczególnych Êwiadczeƒ assistance wskazanych w Tabeli Êwiadczeƒ
i limitów oraz w § 5.2 pkt 14-15.
2. U˝yte w Tabeli Êwiadczeƒ i limitów skróty oznaczajà zdarzenie assistance,
okreÊlone w OWUA, których nast´pstwa uprawniajà do skorzystania
z danego Êwiadczenia assistance:
A – awaria; W – wypadek; BP – brak paliwa; K – kradzie˝ pojazdu;
NW – nieszcz´Êliwy wypadek; UO – uszkodzenie ogumienia.
Ilekroç w Tabeli Êwiadczeƒ i limitów umieszczono znak „—”, oznacza to,
˝e dane Êwiadczenie assistance nie przysługuje.
3. W razie, gdy w Tabeli Êwiadczeƒ i limitów nie wskazano limitu na zdarzenie
assistance, oznacza to, ˝e CAA pokrywa koszty Êwiadczenia do wysokoÊci
faktycznych kosztów jego realizacji przez CAA.
4. Przeliczenie limitów podanych w euro w § 5.2 ust. 15, zostanie dokonane
na walut´ kraju, w którym realizowane jest Êwiadczenie, według Êredniego
kursu złotego ogłaszanego przez NBP w dniu realizacji Êwiadczenia w stosunku
do euro i waluty kraju, w którym realizowane jest Êwiadczenie assistance.

§ 2.2
1. Umowa ubezpieczenia mo˝e zostaç zawarta w nast´pujàcych wariantach,
od których uzale˝niony jest zakres Êwiadczeƒ assistance:
1) WARIANT EKONOMICZNY;
2) WARIANT STANDARDOWY;
3) WARIANT PREMIUM.
2. Umowa ubezpieczenia w ramach wariantów, o których mowa w ust. 1,
mo˝e zostaç zawarta w nast´pujàcych wariantach terytorialnych:
1) POLSKA (PL);
2) POLSKA i EUROPA (EUR), z wyłàczeniem krajów byłego ZSRR,
za wyjàtkiem Litwy, Łotwy i Estonii.
3. Âwiadczenia assistance przysługujàce w ramach poszczególnych wariantów,
o których mowa w ust. 1 i 2 wskazane sà w § 5.1 oraz w § 5.2 OWUA.
Zawarcie umowy ubezpieczenia
§ 3.1
1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie wniosku o zawarcie
Umowy ubezpieczenia zło˝onego przez Ubezpieczajàcego na okres
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TABELA ÂWIADCZE¡ I LIMITÓW

RODZAJ ÂWIADCZENIA/USŁUGI

EKONOMICZNY

STANDARDOWY

PREMIUM

PL/EUR
W, A

PL/EUR
W, A

PL/EUR
W, A

PL/EUR – 100 km

PL/EUR – 150 km

W

W

PL – bez limitu
EUR – 350 km
W

PL/EUR – 100 km
A

PL/EUR – 150 km
A

PL/EUR – 250 km
A

PL/EUR
UO

PL/EUR
UO

PL/EUR
UO

Nocleg dla podró˝nych

PL/EUR – 2 doby
W, A, K

PL/EUR – 3 doby
W, A, K

PL/EUR – 3 doby
W, A, K

PL/EUR – max. 100 km
od miejsca zdarzenia
W, A, K

PL/EUR – bez limitu km

PL/EUR – bez limitu km

Transport podró˝nych

W, A, K

W, A, K

PL/EUR
BP

PL/EUR
BP

PL/EUR
BP
PL/EUR – 3 doby

–

PL/EUR
2 doby – w wariancie 7 dni
3 doby – w wariancie 15,
30 dni i 1 rok
W, A, K

–

PL/EUR – 3 doby
W, A, K

PL/EUR – 3 doby
W, A, K

–

PL/EUR
W, A, K

PL/EUR
W, A, K

Złomowanie pojazdu

–

PL/EUR
W, A, K

PL/EUR
W, A, K

Transport zwłok

–

EUR
NW

EUR
NW

Usługa tłumacza przez telefon

–

EUR
W, A, K, NW, BP, UO

EUR
W, A, K, NW, BP, UO

Pomoc medyczna na terenie Polski

PL
limity okreÊlone w § 5.2 pkt 14
NW

PL
limity okreÊlone w § 5.2 pkt 14
NW

PL
limity okreÊlone w § 5.2 pkt 14
NW

Pomoc medyczna za granicà

EUR
limity okreÊlone w § 5.2 pkt 15
NW

EUR
limity okreÊlone w § 5.2 pkt 15
NW

EUR
limity okreÊlone w § 5.2 pkt 15
NW

PL/EUR
W, A, K, NW, BP, UO

PL/EUR
W, A, K, NW, BP, UO

PL/EUR
W, A, K, NW, BP, UO

Naprawa na miejscu
wypadku lub awarii

Holowanie pojazdu po wypadku

Holowanie pojazdu po awarii

Wymiana koła

Dostarczenie paliwa

Samochód zast´pczy

Parkowanie pojazdu

Odbiór pojazdu

Pomoc informacyjna, w tym
telefoniczna informacja prawna
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W, A, K

4. Wymiana koła
1) CAA w przypadku uszkodzenia ogumienia zorganizuje i pokryje koszty:
a) wymiany koła na zapasowe lub naprawy ogumienia na miejscu
zdarzenia, jeÊli pojazd jest wyposa˝ony w sprawne koło zapasowe
lub zestaw naprawczy. Âwiadczenie obejmuje wyłàcznie koszty
dojazdu i robocizny, albo
b) holowania pojazdu do najbli˝szego warsztatu wulkanizacyjnego
w przypadku niemo˝noÊci wymiany lub naprawy koła na miejscu
zdarzenia;
2) Zakresem Êwiadczenia nie sà obj´te koszty naprawy koła oraz ogumienia
w warsztacie wulkanizacyjnym oraz koszty zakupu cz´Êci i materiałów
u˝ytych do naprawy koła oraz ogumienia;
3) Skorzystanie ze Êwiadczenia Wymiana koła wyklucza mo˝liwoÊç
skorzystania w zwiàzku z tym samym zdarzeniem assistance z nast´pujàcych
Êwiadczeƒ: Naprawa na miejscu wypadku lub awarii lub Holowanie
pojazdu po awarii;
4) Âwiadczenie realizowane jest pod warunkiem, ˝e uszkodzenie ogumienia
pojazdu miało miejsce w odległoÊci wi´kszej ni˝ 25 km od miejsca
zamieszkania kierowcy.
5) W okresie ubezpieczenia bez wzgl´du na iloÊç zdarzeƒ assistance,
Ubezpieczonemu przysługuje, w wariancie:
a) EKONOMICZNYM – maksymalnie jedno Êwiadczenie,
b) STANDARDOWYM lub PREMIUM – maksymalnie dwa Êwiadczenia.

§ 5.2
AXA DIRECT, za poÊrednictwem CAA, w przypadku zdarzenia assistance okreÊlonego
w Tabeli Êwiadczeƒ i limitów, o której mowa w § 5.1, zorganizuje lub zorganizuje
i pokryje koszty realizacji Êwiadczeƒ assistance wskazanych w ww. Tabeli do
wysokoÊci limitów w niej okreÊlonych dla poszczególnych wariantów ubezpieczenia:
1. Naprawa na miejscu wypadku lub awarii
1) CAA zorganizuje i pokryje koszty naprawy pojazdu unieruchomionego
w wyniku wypadku lub awarii, w zakresie niezb´dnym do kontynuowania
jazdy, o ile b´dzie to mo˝liwe na miejscu zdarzenia;
2) O mo˝liwoÊci naprawy na miejscu zdarzenia decyduje obecny na miejscu
przedstawiciel CAA;
3) W ramach Êwiadczenia pokryte zostanà wyłàcznie koszty dojazdu
i robocizny przedstawiciela CAA (z wyłàczeniem kosztów cz´Êci lub
materiałów u˝ytych do naprawy);
4) W razie awarii pojazdu Êwiadczenie naprawy pojazdu na miejscu
zdarzenia realizowane b´dzie pod warunkiem, ˝e zdarzenie obj´te
ochronà miało miejsce w odległoÊci wi´kszej ni˝ 25 km od miejsca
zamieszkania kierowcy;
5) W okresie ubezpieczenia bez wzgl´du na iloÊç zdarzeƒ assistance,
Ubezpieczonemu przysługuje w wariancie:
a) EKONOMICZNYM – maksymalnie jedno Êwiadczenie naprawy na miejscu
wypadku oraz jedno Êwiadczenie naprawy na miejscu awarii,
b) STANDARDOWYM - maksymalnie dwa Êwiadczenia naprawy na
miejscu wypadku oraz dwa Êwiadczenia naprawy na miejscu awarii,
c) PREMIUM - maksymalnie dwa Êwiadczenia naprawy na miejscu wypadku
oraz dwa Êwiadczenia naprawy na miejscu awarii. Jednak˝e w przypadku
wariantu terytorialnego POLSKA ograniczenie co do iloÊci przysługujàcego
Êwiadczenia Naprawa na miejscu wypadku nie ma zastosowania.

5. Nocleg dla podró˝nych
1) CAA zorganizuje i pokryje koszty transportu kierowcy i pasa˝erów do
najbli˝szego hotelu o standardzie trzygwiazdkowym oraz noclegu
w przypadku unieruchomienia pojazdu w wyniku wypadku lub awarii,
jeÊli z informacji uzyskanych przez CAA wynika, ˝e naprawa nie b´dzie
dokonana w dniu zajÊcia zdarzenia assistance albo w przypadku
kradzie˝y pojazdu;
2) Usługa zorganizowania i opłacenia noclegu przysługuje przez okres
niezb´dny do naprawy pojazdu albo do czasu odzyskania pojazdu po
kradzie˝y lub zrealizowania Êwiadczenia okreÊlonego w pkt 6 (Transport
podró˝nych), przy czym nie dłu˝ej jednak ni˝ okres wskazany w Tabeli
Êwiadczeƒ i limitów;
3) Usługa zorganizowania i opłacenia noclegu nie pokrywa kosztów
wy˝ywienia (z wyjàtkiem Êniadania, je˝eli jest w cenie noclegu), baru,
telefonu oraz innych dodatkowych usług zwiàzanych z pobytem
Ubezpieczonych w hotelu;
4) Âwiadczenie realizowane jest pod warunkiem, ˝e wypadek, awaria
lub kradzie˝ pojazdu miało miejsce w odległoÊci wi´kszej ni˝ 25 km
od miejsca zamieszkania kierowcy;
5) W okresie ubezpieczenia bez wzgl´du na iloÊç zdarzeƒ assistance
Ubezpieczonemu przysługuje w wariancie:
a) EKONOMICZNYM – maksymalnie jedno Êwiadczenie,
b) STANDARDOWYM lub PREMIUM – maksymalnie dwa Êwiadczenia.

2. Holowanie pojazdu po wypadku
1) CAA zorganizuje i pokryje koszty holowania pojazdu unieruchomionego
w wyniku wypadku z zachowaniem limitów okreÊlonych w Tabeli Êwiadczeƒ
i limitów, je˝eli nie jest mo˝liwe dokonanie jego naprawy na miejscu
zdarzenia:
a) w wariancie EKONOMICZNYM – do najbli˝szego warsztatu danej
marki w kraju zdarzenia assistance lub do wskazanego przez kierowc´
warsztatu partnerskiego w Polsce,
b) w wariantach STANDARDOWYM lub PREMIUM – do wskazanego
przez kierowc´ warsztatu mogàcego dokonaç naprawy pojazdu
w kraju zdarzenia, albo do miejsca zamieszkania kierowcy w Polsce;
2) Je˝eli holowanie pojazdu do warsztatu odbywa si´ poza godzinami pracy
tego warsztatu i pojazd został przetransportowany na parking,
Ubezpieczonemu przysługuje drugie holowanie pojazdu do warsztatu
w ramach jednego zdarzenia assistance, z zastrze˝eniem, ˝e limit
kilometrowy wskazany w Tabeli Êwiadczeƒ i limitów, obowiàzuje łàcznie
dla obu holowaƒ;
3) W okresie ubezpieczenia bez wzgl´du na iloÊç zdarzeƒ assistance,
Ubezpieczonemu przysługuje w wariancie:
a) EKONOMICZNYM – maksymalnie jedno Êwiadczenie,
b) STANDARDOWYM – maksymalnie dwa Êwiadczenia,
c) PREMIUM – maksymalnie dwa Êwiadczenia. Jednak˝e w przypadku
wariantu terytorialnego POLSKA ograniczenie co do iloÊci przysługujàcego
Êwiadczenia Holowania pojazdu po wypadku nie ma zastosowania.

6. Transport podró˝nych
1) CAA zorganizuje i pokryje koszty transportu kierowcy lub pasa˝erów
z zachowaniem limitów okreÊlonych w Tabeli Êwiadczeƒ i limitów do
miejsca zamieszkania, pierwotnego celu podró˝y albo innego miejsca
wskazanego w sposób uzgodniony przez CAA z kierowcà lub pasa˝erem
pojazdu (w przypadku gdy stan zdrowia kierowcy uniemo˝liwia wskazanie
miejsca albo gdy kierowca zmarł), w zale˝noÊci które z tych miejsc znajduje
si´ bli˝ej, z zastrze˝eniem ppkt 3. W stosunku do wszystkich pasa˝erów
realizowane jest jedno takie Êwiadczenie;
2) Âwiadczenie realizowane jest pod warunkiem, ˝e nastàpiło unieruchomienie
pojazdu w wyniku wypadku, awarii albo pojazd został skradziony i nie
został odnaleziony w terminie 2 dni;
3) Âwiadczenie realizowane jest pod warunkiem, ˝e wypadek, awaria
lub kradzie˝ pojazdu miały miejsce w odległoÊci wi´kszej ni˝ 25 km od
miejsca zamieszkania kierowcy i w przypadku awarii lub wypadku
niemo˝liwa jest naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia. Dodatkowo
w przypadku awarii lub wypadku warunkiem realizacji Êwiadczenia jest:
a) wykonanie przez CAA Êwiadczenia holowania, o którym mowa
odpowiednio w pkt 2 lub pkt 3, oraz
b) brak mo˝liwoÊci naprawy odholowanego pojazdu w dniu odholowania
go do warsztatu.
4) W okresie ubezpieczenia bez wzgl´du na iloÊç zdarzeƒ assistance,
Ubezpieczonemu przysługuje w wariancie:
a) EKONOMICZNYM – maksymalnie jedno Êwiadczenie,
b) STANDARDOWYM lub PREMIUM – maksymalnie dwa Êwiadczenia.

3. Holowanie pojazdu po awarii
1) CAA zorganizuje i pokryje koszty holowania pojazdu unieruchomionego
w wyniku awarii z zachowaniem limitów okreÊlonych w Tabeli Êwiadczeƒ
i limitów, je˝eli nie jest mo˝liwe dokonanie jego naprawy na miejscu
zdarzenia:
a) w wariancie EKONOMICZNYM – do najbli˝szego warsztatu danej
marki w kraju zdarzenia assistance lub do wskazanego przez kierowc´
warsztatu partnerskiego w Polsce,
b) w wariantach STANDARDOWYM lub PREMIUM – do wskazanego
przez kierowc´ warsztatu mogàcego dokonaç naprawy pojazdu
w kraju zdarzenia, albo do miejsca zamieszkania kierowcy w Polsce;
2) Je˝eli holowanie pojazdu do warsztatu odbywa si´ poza godzinami pracy
tego warsztatu i pojazd został przetransportowany na parking,
Ubezpieczonemu przysługuje drugie holowanie pojazdu do warsztatu
w ramach jednego zdarzenia assistance, z zastrze˝eniem, ˝e limit kilometrowy
wskazany w Tabeli Êwiadczeƒ i limitów, obowiàzuje łàcznie dla obu holowaƒ;
3) Âwiadczenie realizowane jest pod warunkiem, ˝e awaria pojazdu miała
miejsce w odległoÊci wi´kszej ni˝ 25 km od miejsca zamieszkania kierowcy;
4) W okresie ubezpieczenia bez wzgl´du na iloÊç zdarzeƒ assistance,
Ubezpieczonemu przysługuje w wariancie:
a) EKONOMICZNYM – maksymalnie jedno Êwiadczenie,
b) STANDARDOWYM lub PREMIUM – maksymalnie dwa Êwiadczenia.

7. Dostarczenie paliwa
1) CAA w przypadku braku paliwa zorganizuje i pokryje koszty:
a) dowiezienia paliwa w iloÊci wystarczajàcej na dojechanie pojazdu
do najbli˝szej stacji paliw, albo
b) holowania pojazdu do najbli˝szej stacji paliw;
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a) naprawienia pojazdu unieruchomionego w wyniku awarii lub wypadku
przez warsztat, do którego wczeÊniej pojazd został odholowany przez
CAA, na zasadach okreÊlonych odpowiednio w pkt 2 lub pkt 3, albo
b) odnalezienia pojazdu po kradzie˝y (pod warunkiem, ˝e od zgłoszenia
kradzie˝y na policj´, do dnia jego odnalezienia min´ły min. 2 dni);
2) CAA zorganizuje i pokryje koszty transportu jednej osoby, wskazanej
przez Ubezpieczonego w celu odbioru pojazdu. Transport realizowany
jest przy wykorzystaniu jednego ze Êrodków transportu, wybranego przez
CAA w uzgodnieniu z Ubezpieczonym, tj. taksówkà (przejazd na
odległoÊç nie wi´kszà ni˝ 50 km), pociàgiem albo autobusem (bilet
pierwszej klasy w jednà stron´), bàdê samolotem (klasa ekonomiczna)
– wyłàcznie gdy czas przejazdu pociàgiem lub autobusem na tej trasie
przekracza 8 godzin;
3) Âwiadczenie realizowane jest pod warunkiem, ˝e wypadek lub awaria
albo odnalezienie pojazdu po kradzie˝y miało miejsce w odległoÊci
wi´kszej ni˝ 25 km od miejsca zamieszkania kierowcy.

2) Âwiadczenie realizowane jest pod warunkiem, ˝e brak paliwa zaistniał
w odległoÊci wi´kszej ni˝ 25 km od miejsca zamieszkania kierowcy;
3) Zakresem Êwiadczenia nie sà obj´te koszty zakupu paliwa;
4) W okresie ubezpieczenia bez wzgl´du na iloÊç zdarzeƒ assistance
Ubezpieczonemu przysługuje w wariancie:
a) EKONOMICZNYM – maksymalnie jedno Êwiadczenie,
b) STANDARDOWYM lub PREMIUM – maksymalnie dwa Êwiadczenia.
8. Samochód zast´pczy
1) CAA zorganizuje i pokryje koszty dostarczenia, wynajmu i odbioru samochodu
zast´pczego, je˝eli w wyniku wypadku, awarii lub kradzie˝y nastàpiło
unieruchomienie pojazdu i zgodnie z ustaleniami CAA pojazd nie zostanie
naprawiony w dniu zajÊcia zdarzenia assistance lub w przypadku kradzie˝y
– gdy pojazd nie został odnaleziony;
2) Warunkiem skorzystania przez Ubezpieczonego ze Êwiadczenia
Samochód zast´pczy jest:
a) w przypadku wypadku lub awarii uprzednie wykonanie Êwiadczenia
holowania pojazdu, o którym mowa odpowiednio w pkt 2 lub pkt 3,
b) umo˝liwienie CAA monitorowania przebiegu naprawy pojazdu
w warsztacie poprzez przekazanie przez Ubezpieczonego do CAA
danych teleadresowych warsztatu,
c) w przypadku kradzie˝y pojazdu lub jego elementów powodujàcych
unieruchomienie pojazdu – uprzednie dostarczenie do CAA pisemnej
notatki policji potwierdzajàcej zgłoszenie kradzie˝y,
d) pisemne wyra˝enie zgody na warunki korzystania z samochodu
zast´pczego okreÊlone przez podmiot wynajmujàcy samochód
na zlecenie CAA,
e) korzystanie z samochodu zast´pczego jedynie na terytorium kraju
zdarzenia assistance;
3) Samochód zast´pczy przysługuje poczàwszy od dnia, w którym za
poÊrednictwem CAA samochód zast´pczy został udost´pniony
Ubezpieczonemu do dnia zakoƒczenia naprawy unieruchomionego
pojazdu albo odzyskania skradzionego pojazdu, jednak˝e nie dłu˝ej ni˝
przez niepodzielny okres wskazany w Tabeli Êwiadczeƒ i limitów;
4) W okresie ubezpieczenia bez wzgl´du na iloÊç zdarzeƒ assistance,
w wariancie STANDARDOWYM lub PREMIUM Êwiadczenie Samochód
zast´pczy przysługuje tylko raz;
5) W ramach Êwiadczenia Samochód zast´pczy CAA zorganizuje i pokryje
koszty zwiàzane z wynajmem samochodu o klasie odpowiadajàcej klasie
pojazdu wskazanego w polisie, z zastrze˝eniem ˝e wyboru samochodu
zast´pczego dokonuje CAA w zale˝noÊci od lokalnych mo˝liwoÊci oraz ˝e
najwy˝szà mo˝liwà klasà samochodu zast´pczego jest klasa B;
6) Zakres odpowiedzialnoÊci AXA DIRECT nie obejmuje kosztów paliwa
i innych materiałów eksploatacyjnych, dodatkowego ubezpieczenia
i opłat dodatkowych;
7) Ubezpieczony jest zobowiàzany zwróciç samochód zast´pczy podmiotowi
wynajmujàcemu najpóêniej w dniu upływu okresu wynajmu, w takim
samym stanie (w szczególnoÊci, z tym samym poziomem paliwa i z tym
samym wyposa˝eniem), w jakim go otrzymał;
8) Zakresem Êwiadczenia nie sà obj´te koszty zu˝ycia paliwa i koszty
eksploatacyjne wynikajàce z korzystania z samochodu zast´pczego;
9) Samochód zast´pczy mo˝e zostaç zwrócony przez Ubezpieczonego
w innym miejscu, ni˝ miejsce jego odbioru pod warunkiem, ˝e podmiot
wynajmujàcy w miejscu zwrotu pojazdu i w czasie zwrotu pojazdu
posiada czynnà placówk´. Ubezpieczony zobowiàzany jest, nie póêniej
ni˝ na 1 dzieƒ przed datà planowanego zwrotu samochodu, ustaliç
z CAA dokładne miejsce, czas i sposób zwrotu samochodu zast´pczego
podmiotowi wynajmujàcemu;
10) Ubezpieczony ma obowiàzek niezwłocznie poinformowaç CAA o fakcie
zakoƒczenia naprawy albo odnalezienia po kradzie˝y pojazdu obj´tego ochronà.

11. Złomowanie pojazdu
CAA zorganizuje i pokryje koszty złomowania pojazdu gdy obowiàzek złomownia
pojazdu powstanie wskutek wypadku, awarii lub gdy pojazd został
odnaleziony po kradzie˝y na pisemny wniosek Ubezpieczonego
i po udost´pnieniu przez niego dokumentów niezb´dnych do wykonania
Êwiadczenia Złomowanie pojazdu w Êwietle przepisów prawa obowiàzujàcych
w kraju wykonania usługi.
12. Transport zwłok
1) CAA zorganizuje i pokryje koszty czynnoÊci zwiàzanych z przewiezieniem
zwłok lub prochów Ubezpieczonego do miejsca pochówku na terytorium
Polski, jeÊli do Êmierci Ubezpieczonego doszło na skutek nieszcz´Êliwego
wypadku;
2) Âwiadczenie nie obejmuje pokrycia wydatków zwiàzanych z kremacjà,
pogrzebem i pochówkiem.
13. Usługa tłumacza przez telefon
CAA zorganizuje telefonicznà pomoc j´zykowà w rozmowach Ubezpieczonego
z obcokrajowcami, zwiàzanych ze zdarzeniem assistance. Tłumaczenie
odbywaç si´ b´dzie z j´zyka polskiego na j´zyk angielski oraz z j´zyka
angielskiego na j´zyk polski.
14. Pomoc medyczna na terenie Polski
1) CAA, w razie zaistnienia nieszcz´Êliwego wypadku na terytorium Polski
zorganizuje i pokryje koszty nast´pujàcych Êwiadczeƒ:
a) Transport do placówki medycznej – zorganizowanie i pokrycie
przez CAA kosztu transportu Ubezpieczonego w zwiàzku z nieszcz´Êliwym
wypadkiem do łàcznej kwoty 500 zł w odniesieniu do ka˝dego
nieszcz´Êliwego wypadku, je˝eli stan zdrowia nie zagra˝a ˝yciu
Ubezpieczonego i nie wymaga pomocy pogotowia ratunkowego,
natomiast lekarz CAA w porozumieniu z lekarzem prowadzàcym
stwierdził koniecznoÊç transportu medycznego. CAA zgodnie
z pisemnymi zaleceniami lekarza prowadzàcego zorganizuje i pokryje
koszty transportu medycznego do placówki medycznej najbli˝szej
miejscu zdarzenia assistance. Âwiadczenie realizowane jest Êrodkiem
transportu wybranym przez lekarza CAA, w porozumieniu z lekarzem
prowadzàcym. Niezastosowanie si´ Ubezpieczonego do decyzji
lekarza CAA lub samowolne podejmowanie czynnoÊci sprzecznych
z zaleceniami lekarza CAA lub lekarza prowadzàcego powoduje
utrat´ prawa do Êwiadczenia Transport do placówki medycznej.
b) Transport pasa˝erów – zorganizowanie i pokrycie przez CAA kosztu
transportu pasa˝erów do miejsca ich zamieszkania na terytorium
Polski, gdy w wyniku Êmierci albo trwajàcej powy˝ej 5 dni hospitalizacji
kierowcy na skutek nieszcz´Êliwego wypadku nie jest mo˝liwe
samodzielne kontynuowanie przez pasa˝erów podró˝y pojazdem.
Transport pasa˝erów realizowany jest przy wykorzystaniu jednego
ze Êrodków transportu, wybranego przez CAA w uzgodnieniu
z Ubezpieczonym, tj. taksówkà (przejazd na odległoÊç nie wi´kszà
ni˝ 50 km), pociàgiem albo autobusem (bilet pierwszej klasy w jednà
stron´), bàdê samolotem (klasa ekonomiczna) – wyłàcznie gdy czas
przejazdu pociàgiem lub autobusem na tej trasie przekracza 8 godzin.
c) Kierowca zast´pczy – zorganizowanie i pokrycie przez CAA kosztu
usługi Kierowcy zast´pczego w sytuacji, gdy w wyniku Êmierci
kierowcy lub trwajàcej powy˝ej 5 dni jego hospitalizacji w zwiàzku
z nieszcz´Êliwym wypadkiem ˝aden z pasa˝erów nie mo˝e aktualnie
prowadziç pojazdu lub nie posiada prawa jazdy i nie mo˝e go zastàpiç.
Usługa Kierowcy zast´pczego jest Êwiadczona do miejsca
zamieszkania kierowcy w Polsce. Pasa˝erowie i kierowca sà przewo˝eni
w jedno i to samo miejsce. Skorzystanie ze Êwiadczenia Kierowcy

9. Parkowanie pojazdu
1) CAA zorganizuje i pokryje koszty parkowania na parkingu strze˝onym
pojazdu unieruchomionego w nast´pstwie wypadku lub awarii, w przypadku
gdy nie ma mo˝liwoÊci zorganizowania Êwiadczenia Holowania pojazdu
na zasadach okreÊlonych w pkt 2 lub pkt 3 albo gdy pojazd został
odnaleziony po kradzie˝y;
2) Pokrycie kosztów parkowania nastàpi za okres niezb´dny do wykonania
usługi Holowania pojazdu, o której mowa odpowiednio w pkt 2 lub w pkt 3,
nie dłu˝ej jednak ni˝ za okres wskazany w Tabeli Êwiadczeƒ i limitów;
3) W okresie ubezpieczenia bez wzgl´du na iloÊç zdarzeƒ assistance
w wariancie STANDARDOWYM lub PREMIUM przysługujà maksymalnie
dwa Êwiadczenia.
10. Odbiór pojazdu
1) CAA zorganizuje i pokryje koszty odbioru naprawionego pojazdu
unieruchomionego wczeÊniej w wyniku awarii, wypadku albo odnalezionego
po kradzie˝y, w przypadku:
7

d)

e)

f)

g)

h)

zast´pczego wyklucza skorzystanie w zwiàzku z tym samym zdarzeniem
assistance ze Êwiadczenia Transport pasa˝erów.
Pomoc psychologa – zorganizowanie i pokrycie przez CAA kosztów
wizyt u psychologa w zwiàzku z nieszcz´Êliwym wypadkiem,
na skutek którego doszło do Êmierci albo hospitalizacji Ubezpieczonego.
W okresie ubezpieczenia bez wzgl´du na liczb´ zdarzeƒ assistance
CAA zorganizuje i pokryje Ubezpieczonemu koszty nie wi´cej ni˝
5 wizyt u psychologa, niezale˝nie od liczby Ubezpieczonych
korzystajàcych z tego Êwiadczenia, pod warunkiem wczeÊniejszego
przekazania do CAA pisemnego zalecenia lekarza prowadzàcego
o potrzebie pomocy psychologa.
Wizyta osoby bliskiej – zorganizowanie i pokrycie przez CAA kosztu
wizyty jednej osoby bliskiej wskazanej przez Ubezpieczonego, jeÊli
w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku Ubezpieczony jest hospitalizowany
powy˝ej 3 dni. W ramach Êwiadczenia CAA zorganizuje i pokryje
koszty podró˝y osoby bliskiej do miejsca hospitalizacji Ubezpieczonego
Êrodkami komunikacji publicznej, je˝eli miejscowoÊç hospitalizacji
poło˝ona jest w odległoÊci nie mniejszej ni˝ 50 km od miejsca
zamieszkania osoby bliskiej oraz pokryje koszty noclegu osoby
bliskiej w hotelu o standardzie trzygwiazdkowym do łàcznej kwoty
250 zł za dob´, poło˝onym mo˝liwie najbli˝ej miejsca hospitalizacji
Ubezpieczonego, do czasu wypisania Ubezpieczonego ze szpitala,
nie dłu˝ej jednak ni˝ przez 10 dni.
Podró˝ realizowana jest z miejsca zamieszkania osoby bliskiej do
miejsca hospitalizacji Ubezpieczonego oraz z miejsca hospitalizacji
Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania osoby bliskiej, przy
wykorzystaniu jednego ze Êrodków transportu wybranego przez CAA
w uzgodnieniu z osobà wskazanà przez Ubezpieczonego, tj. taksówkà
(przejazd na odległoÊç nie wi´kszà ni˝ 50 km), pociàgiem lub autobusem
(bilet pierwszej klasy) bàdê samolotem (klasa ekonomiczna) –
wyłàcznie gdy czas przejazdu pociàgiem lub autobusem na tej trasie
przekracza 8 godzin. Zakres Êwiadczenia assistance nie pokrywa
kosztów wy˝ywienia (z wyjàtkiem Êniadania, je˝eli jest w cenie
noclegu), baru, telefonu oraz innych dodatkowych usług zwiàzanych
z pobytem osoby bliskiej w hotelu.
Organizacja noclegu pasa˝erów – zorganizowanie i pokrycie przez
CAA kosztu zakwaterowania pasa˝erów, je˝eli wskutek nieszcz´Êliwego
wypadku kierowca pojazdu jest hospitalizowany. Âwiadczenie
realizowane jest je˝eli nieszcz´Êliwy wypadek miał miejsce w odległoÊci
nie mniejszej ni˝ 50 km od miejsca zamieszkania kierowcy. CAA
pokryje koszty noclegu pasa˝erów w hotelu o standardzie
trzygwiazdkowym do kwoty 250 zł za dob´ na ka˝dego pasa˝era,
poło˝onym mo˝liwie najbli˝ej miejsca hospitalizacji kierowcy,
do czasu wypisania kierowcy ze szpitala, nie dłu˝ej jednak ni˝ przez
3 dni. Usługa zorganizowania i opłacenia noclegu nie pokrywa
kosztów wy˝ywienia (z wyjàtkiem Êniadania, je˝eli jest w cenie noclegu),
baru, telefonu oraz innych dodatkowych usług zwiàzanych z pobytem
pasa˝era w hotelu.
Transport medyczny ze szpitala – zorganizowanie i pokrycie przez
CAA kosztu transportu medycznego Ubezpieczonego ze szpitala,
w którym był hospitalizowany w zwiàzku z nieszcz´Êliwym wypadkiem,
do jego miejsca zamieszkania Êrodkiem transportu wybranym przez
lekarza CAA, w porozumieniu z lekarzem prowadzàcym do łàcznej
kwoty 500 zł w odniesieniu do ka˝dego nieszcz´Êliwego wypadku.
Niezastosowanie si´ Ubezpieczonego do decyzji lekarza CAA lub
samowolne podejmowanie czynnoÊci sprzecznych z zaleceniami
lekarza CAA lub lekarza prowadzàcego powoduje utrat´ prawa do
Êwiadczenia Transport medyczny ze szpitala.
Organizacja wizyty piel´gniarskiej – zorganizowanie i pokrycie
przez CAA kosztu wizyty piel´gniarki (do 5 wizyt w okresie
ubezpieczenia bez wzgl´du na liczb´ Ubezpieczonych) w miejscu
pobytu Ubezpieczonych. Âwiadczenie przysługuje, je˝eli w nast´pstwie
nieszcz´Êliwego wypadku Ubezpieczony był hospitalizowany przez
okres nie krótszy ni˝ 10 dni i po jego hospitalizacji wymaga opieki
lekarskiej lub piel´gniarskiej. Zakres Êwiadczenia assistance nie
obejmuje pokrycia kosztów zakupu leków, Êrodków medycznych lub
innych materiałów u˝ywanych w ramach realizacji Êwiadczenia.

b)

c)

d)

e)

f)

15. Pomoc medyczna za granicà
1) CAA, w razie zaistnienia nieszcz´Êliwego wypadku za granicà zorganizuje
i pokryje koszty nast´pujàcych Êwiadczeƒ:
a) Natychmiastowa pomoc medyczna – zorganizowanie i pokrycie
przez CAA kosztu pierwszej wizyty lekarskiej Ubezpieczonego, w razie
zaistnienia nieszcz´Êliwego wypadku. CAA ka˝dorazowo przed realizacjà
Êwiadczenia uzgadnia jego zasadnoÊç z Ubezpieczonym.
Niezastosowanie si´ Ubezpieczonego do decyzji lekarza CAA lub

g)
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samowolne podejmowanie czynnoÊci sprzecznych z zaleceniami
lekarza CAA lub lekarza prowadzàcego powoduje utrat´ prawa do
Êwiadczenia.
Transport do placówki medycznej – zorganizowanie i pokrycie
przez CAA kosztu transportu Ubezpieczonego w zwiàzku z nieszcz´Êliwym
wypadkiem do łàcznej kwoty 300 euro w odniesieniu do ka˝dego
nieszcz´Êliwego wypadku, je˝eli stan zdrowia nie zagra˝a ˝yciu
Ubezpieczonego i nie wymaga pomocy pogotowia ratunkowego,
natomiast lekarz CAA w porozumieniu z lekarzem prowadzàcym
stwierdził koniecznoÊç transportu medycznego. CAA zgodnie
z pisemnymi zaleceniami lekarza prowadzàcego zorganizuje i pokryje
koszty transportu medycznego do placówki medycznej najbli˝szej
miejscu zdarzenia assistance. Âwiadczenie realizowane jest
Êrodkiem transportu wybranym przez lekarza CAA, w porozumieniu
z lekarzem prowadzàcym. Niezastosowanie si´ Ubezpieczonego do
decyzji lekarza CAA lub samowolne podejmowanie czynnoÊci
sprzecznych z zaleceniami lekarza CAA lub lekarza prowadzàcego
powoduje utrat´ prawa do Êwiadczenia.
Transport pasa˝erów – zorganizowanie i pokrycie przez CAA kosztu
transportu pasa˝erów do miejsca ich zamieszkania na terytorium
Polski, gdy w wyniku Êmierci albo trwajàcej powy˝ej 5 dni hospitalizacji
kierowcy na skutek nieszcz´Êliwego wypadku nie jest mo˝liwe
samodzielne kontynuowanie przez pasa˝erów podró˝y pojazdem.
Transport pasa˝erów realizowany jest przy wykorzystaniu jednego
ze Êrodków transportu, wybranego przez CAA w uzgodnieniu
z Ubezpieczonym, tj. taksówkà (przejazd na odległoÊç nie wi´kszà
ni˝ 50 km), pociàgiem albo autobusem (bilet pierwszej klasy w jednà
stron´), bàdê samolotem (klasa ekonomiczna) – wyłàcznie gdy czas
przejazdu pociàgiem lub autobusem na tej trasie przekracza 8 godzin.
Kierowca zast´pczy – zorganizowanie i pokrycie przez CAA kosztu
usługi Kierowcy zast´pczego w sytuacji, gdy w wyniku Êmierci
kierowcy lub trwajàcej powy˝ej 5 dni jego hospitalizacji w zwiàzku
z nieszcz´Êliwym wypadkiem ˝aden z pasa˝erów nie mo˝e aktualnie
prowadziç pojazdu lub nie posiada prawa jazdy i nie mo˝e go zastàpiç.
Usługa Kierowcy zast´pczego jest Êwiadczona do miejsca
zamieszkania kierowcy w Polsce. Pasa˝erowie i kierowca sà przewo˝eni
w jedno i to samo miejsce. Skorzystanie ze Êwiadczenia Kierowcy
zast´pczego wyklucza skorzystanie w zwiàzku z tym samym zdarzeniem
assistance ze Êwiadczenia Transport pasa˝erów.
Pomoc psychologa – zorganizowanie i pokrycie przez CAA
kosztów wizyt u psychologa w zwiàzku z nieszcz´Êliwym wypadkiem,
na skutek którego doszło do Êmierci albo hospitalizacji Ubezpieczonego.
W okresie ubezpieczenia bez wzgl´du na liczb´ zdarzeƒ assistance
CAA zorganizuje i pokryje Ubezpieczonemu koszty nie wi´cej ni˝
5 wizyt u psychologa, niezale˝nie od liczby Ubezpieczonych
korzystajàcych z tego Êwiadczenia, pod warunkiem wczeÊniejszego
przekazania do CAA pisemnego zalecenia lekarza prowadzàcego
o potrzebie pomocy psychologa.
Wizyta osoby bliskiej – zorganizowanie i pokrycie przez CAA kosztu
wizyty jednej osoby bliskiej wskazanej przez Ubezpieczonego, jeÊli
w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku Ubezpieczony jest hospitalizowany
powy˝ej 3 dni. W ramach Êwiadczenia CAA zorganizuje i pokryje
koszty podró˝y osoby bliskiej do miejsca hospitalizacji Ubezpieczonego
Êrodkami komunikacji publicznej, je˝eli miejscowoÊç hospitalizacji
poło˝ona jest w odległoÊci nie mniejszej ni˝ 50 km od miejsca
zamieszkania osoby bliskiej oraz pokryje koszty noclegu osoby
bliskiej w hotelu o standardzie trzygwiazdkowym do łàcznej kwoty
150 euro za dob´, poło˝onym mo˝liwie najbli˝ej miejsca hospitalizacji
Ubezpieczonego, do czasu wypisania Ubezpieczonego ze szpitala,
nie dłu˝ej jednak ni˝ przez 10 dni.
Podró˝ realizowana jest z miejsca zamieszkania osoby bliskiej do
miejsca hospitalizacji Ubezpieczonego oraz z miejsca hospitalizacji
Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania osoby bliskiej, przy
wykorzystaniu jednego ze Êrodków transportu wybranego przez CAA
w uzgodnieniu z osobà wskazanà przez Ubezpieczonego, tj. taksówkà
(przejazd na odległoÊç nie wi´kszà ni˝ 50 km), pociàgiem lub
autobusem (bilet pierwszej klasy) bàdê samolotem (klasa ekonomiczna)
– wyłàcznie gdy czas przejazdu pociàgiem lub autobusem na tej
trasie przekracza 8 godzin. Zakres Êwiadczenia assistance nie pokrywa
kosztów wy˝ywienia (z wyjàtkiem Êniadania, je˝eli jest w cenie noclegu),
baru, telefonu oraz innych dodatkowych usług zwiàzanych z pobytem
osoby bliskiej w hotelu.
Organizacja noclegu pasa˝erów – zorganizowanie i pokrycie przez
CAA kosztu zakwaterowania pasa˝erów, je˝eli wskutek nieszcz´Êliwego
wypadku kierowca pojazdu jest hospitalizowany. Âwiadczenie
realizowane jest je˝eli nieszcz´Êliwy wypadek miał miejsce w odległoÊci

nie mniejszej ni˝ 50 km od miejsca zamieszkania kierowcy. CAA
pokryje koszty noclegu pasa˝erów w hotelu o standardzie
trzygwiazdkowym do kwoty 150 euro za dob´ na ka˝dego pasa˝era,
poło˝onym mo˝liwie najbli˝ej miejsca hospitalizacji kierowcy,
do czasu wypisania kierowcy ze szpitala, nie dłu˝ej jednak ni˝ przez
3 dni. Usługa zorganizowania i opłacenia noclegu nie pokrywa
kosztów wy˝ywienia (z wyjàtkiem Êniadania, je˝eli jest w cenie noclegu),
baru, telefonu oraz innych dodatkowych usług zwiàzanych z pobytem
pasa˝era w hotelu.
h) Dostarczenie niezb´dnych leków – zorganizowanie i pokrycie
przez CAA kosztu wysyłki do Ubezpieczonego niezb´dnych leków,
jeÊli na skutek nieszcz´Êliwego wypadku Ubezpieczony nie mo˝e
zakupiç leków przepisanych przez lekarza w Polsce z powodu
niedost´pnoÊci w miejscu przebywania Ubezpieczonego. Âwiadczenie
jest realizowane po stwierdzeniu przez lekarza CAA uzasadnionej
koniecznoÊci dostarczenia niezb´dnych leków i nie obejmuje
pokrycia kosztów zakupu leków, Êrodków medycznych lub innych
materiałów u˝ywanych w ramach realizacji Êwiadczenia.
i) Transport osób niepełnoletnich – zorganizowanie i pokrycie przez
CAA kosztu przewozu osób niepełnoletnich, pozostawionych
bez opiekuna prawnego wskutek Êmierci Ubezpieczonego b´dàcego
opiekunem prawnym lub gdy Ubezpieczony b´dàcy opiekunem
prawnym jest hospitalizowany. CAA zorganizuje i pokryje koszty
transportu osób niepełnoletnich z miejsca ich przebywania
(Êrodkami komunikacji publicznej, w towarzystwie wykwalifikowanej
do opieki nad niepełnoletnimi osoby, uprawnionej przez CAA),
do opiekuna prawnego przebywajàcej na terytorium Polski,
a w przypadku jego braku, osoby niepełnoletnie zostanà przewiezione
do Polski i pozostawione pod opiekà odpowiednich władz.

2. AXA DIRECT nie zwraca kosztów usług poniesionych bezpoÊrednio przez
Ubezpieczonego, je˝eli działał on bez porozumienia z CAA, chyba
˝e skontaktowanie si´ z CAA było niemo˝liwe z przyczyn niezale˝nych
od Ubezpieczonego. W takim wypadku Ubezpieczonemu przysługuje zwrot
poniesionych celowych i uzasadnionych, z uwagi na rodzaj pomocy potrzebnej
w zwiàzku ze zdarzeniem assistance, kosztów usług assistance, jeÊli zostały
one zorganizowane we własnym zakresie przez Ubezpieczonego, na zasadach
okreÊlonych w § 9.1.
3. OdpowiedzialnoÊç AXA DIRECT jest wyłàczona, je˝eli zdarzenie assistance
nastàpiło w zwiàzku z:
1) katastrofà nuklearnà lub działaniem energii jàdrowej, ska˝eniem jàdrowym,
chemicznym, promieniowaniem radioaktywnym, promieniowaniem
jonizujàcym;
2) samobójstwem lub samookaleczeniem Ubezpieczonego, wzgl´dnie
ich usiłowaniem;
3) wykorzystywaniem pojazdu w celach zarobkowych lub w zwiàzku
z prowadzonà działalnoÊcià gospodarczà.
4. OdpowiedzialnoÊcià AXA DIRECT nie sà obj´te awarie powtarzajàce si´ po
pierw¬szej interwencji CAA, wynikajàce z braku definitywnego usuni´cia
usterki w warsztacie naprawczym, a w szczególnoÊci nawracajàce awarie
akumulatora, instalacji elektrycznej lub alarmowej.
5. OdpowiedzialnoÊcià AXA DIRECT nie jest obj´ty ładunek przewo˝ony
w pojeêdzie.
6. AXA DIRECT nie pokrywa kosztów naprawy pojazdów w warsztatach oraz
kosztów konserwacji i eksploatacji pojazdu.
7. Ponadto AXA DIRECT nie pokrywa:
1) kosztów paliwa, cz´Êci zamiennych, a tak˝e kosztów zakupu lub dorobienia
kluczyków, sterowników oraz kosztów zakupu kół, opon, d´tek i zestawu
naprawczego koła lub innych materiałów u˝ytych do naprawy pojazdu
w tym ogumienia;
2) kosztów wy˝ywienia (z wyjàtkiem Êniadania, je˝eli jest w cenie noclegu),
baru, telefonu oraz innych dodatkowych usług zwiàzanych z pobytem
Ubezpieczonego w hotelu;
3) kosztów zakupu leków, Êrodków medycznych lub innych materiałów
u˝ywanych w ramach realizacji Êwiadczenia Organizacja wizyty
piel´gniarskiej;
4) kosztów płatnego nadbaga˝u, opłat celnych i drogowych oraz wy˝ywienia
w trakcie podró˝y w przypadku organizacji przez CAA nast´pujàcych
Êwiadczeƒ: Transportu podró˝nych, Transportu pasa˝erów, Organizacji
noclegu pasa˝erów, Noclegu dla podró˝nych, Wizyty osoby bliskiej,
zgodnie z przysługujàcymi Êwiadczeniami;
5) kosztów zwiàzanych z kremacjà, pogrzebem lub pochówkiem
Ubezpieczonego.
8. Âwiadczenia Pomoc medyczna na terenie Polski oraz Pomoc medyczna
za granicà, nie przysługujà tak˝e w przypadku:
1) nast´pstw obra˝eƒ ciała i chorób niepowodujàcych braku mo˝liwoÊci
kontynuowania podró˝y pojazdem;
2) nast´pstw obra˝eƒ ciała, chorób lub stanów patologicznych powstałych
wskutek spo˝ycia alkoholu, u˝ycia narkotyków lub Êrodków odurzajàcych,
substancji psychotropowych lub Êrodków zast´pczych w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii oraz leków nieprzepisanych
przez lekarza;
3) nast´pstw chorób przewlekłych;
4) nawrotów chorób, chorób przewlekłych, o których Ubezpieczony wiedział
przed wyruszeniem w podró˝. Wyłàczenie to nie ma zastosowania
do Êwiadczenia dostarczenia niezb´dnych leków opisanego w § 5.2
pkt. 15 ppkt 1 lit. h;
5) rekonwalescencji.
9. Z zakresu pomocy medycznej wyłàczone sà wszystkie Êwiadczenia zwiàzane z:
1) cià˝à, chyba ˝e koniecznoÊç udzielenia pomocy medycznej wynika
z nieszcz´Êliwego wypadku;
2) stwierdzonymi chorobami psychicznymi.
10. AXA DIRECT nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zdarzenie assistance, jeÊli w
pojeêdzie liczba przewo˝onych osób była wi´ksza od liczby miejsc okreÊlonej
w dowodzie rejestracyjnym, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar
Êwiadczenia assistance.
11. Âwiadczenie assistance nie przysługuje, je˝eli do zdarzenia assistance
doszło na drogach innych ni˝ twarde oraz gruntowe oraz na drogach obj´tych
zakazem wjazdu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z dnia 30 sierpnia 2012 roku
Dz. U. z 2012 poz. 1137 z póên. zm.).

16. Pomoc informacyjna, w tym telefoniczna informacja prawna
1) CAA w razie zaistnienia zdarzenia assistance, udziela telefonicznej pomocy
informacyjnej:
a) o post´powaniu, w przypadku wystàpienia zdarzenia obj´tego
ochronà ubezpieczeniowà w zakresie odpowiedzialnoÊci cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych,
b) o procedurze zgłaszania szkód, wymaganej dokumentacji
i obowiàzujàcych terminach,
c) o najbli˝szych podmiotach Êwiadczàcych usługi pomocy drogowej,
wynajmu pojazdów, hotelach, stacjach paliw,
d) o warsztatach partnerskich oraz warsztatach autoryzowanych,
w zakresie napraw danej marki pojazdu,
e) o orientacyjnych kosztach paliwa i opłatach drogowych we wskazanym
kraju na terenie Europy,
f) o sytuacji na przejÊciach granicznych,
g) o warunkach pogodowych;
2) CAA przeka˝e telefonicznie wiadomoÊç o zajÊciu zdarzenia assistance
osobie wskazanej przez Ubezpieczonego, przebywajàcej na terytorium
Polski – pod wskazany przez Ubezpieczonego numer telefonu;
3) CAA w razie zaistnienia zdarzenia assistance udzieli telefonicznej
informacji prawnej:
a) o adresach i danych kontaktowych w Polsce lub za granicà: adwokatów,
radców prawnych, komorników sàdowych, biegłych powołanych
przez sàd, tłumaczy, urz´dów administracji paƒstwowej, konsultantów
i ambasad, sàdów i prokuratur, policji i policji drogowej,
b) o dokumentach i obowiàzkach wymaganych przepisami prawa
danego kraju w trakcie podró˝y poza granice Polski, tj. obowiàzku
wizowym, dokumentach niezb´dnych do przekroczenia granicy
paƒstwa b´dàcego celem podró˝y, urz´dach wystawiajàcych
dokumenty podró˝ne, o post´powaniu w przypadku utraty
dokumentów osobistych, obowiàzkach celnych,
c) o trybie post´powania w kontakcie z instytucjami w Polsce lub za
granicà, tj. o zakresie uprawnieƒ i właÊciwoÊci sàdów, urz´dów
i instytucji, potrzebnych dokumentach i zaÊwiadczeniach, pomocy
przy wypełnianiu formularzy, wymogach formalnych dotyczàcych
wniosków i podaƒ, godzinach pracy poszczególnych urz´dów i instytucji;
4) Usługa udzielenia telefonicznej informacji prawnej zostanie udzielona
Ubezpieczonemu niezwłocznie, nie póêniej ni˝ w ciàgu 48 godzin.
Wyłàczenia odpowiedzialnoÊci AXA DIRECT
§ 6.1

§ 6.2

1. AXA DIRECT nie ponosi odpowiedzialnoÊci za brak spełnienia Êwiadczenia
assistance, je˝eli brak spełnienia Êwiadczenia assistance wyniknàł z powodu
działania siły wy˝szej, a tak˝e z powodu zaistnienia awarii urzàdzeƒ
telekomunikacyjnych albo ich braku.

Z odpowiedzialnoÊci AXA DIRECT wyłàczone sà Êwiadczenia assistance w zwiàzku
ze zdarzeniami assistance:
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1) spowodowanymi umyÊlnie przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczajàcego lub
osob´, z którà Ubezpieczony i Ubezpieczajàcy pozostajà we wspólnym
gospodarstwie domowym;
2) spowodowanymi wskutek ra˝àcego niedbalstwa Ubezpieczonego lub
Ubezpieczajàcego, chyba ˝e spełnienie Êwiadczenia odpowiada w danych
okolicznoÊciach wzgl´dom słusznoÊci;
3) powstałymi w zwiàzku z działaniami wojennymi, a tak˝e powstałymi w zwiàzku
z zamieszkami, rozruchami, aktami terroru, sabota˝u, a tak˝e w czasie
u˝ywania pojazdu w zwiàzku z obowiàzkowymi Êwiadczeniami na rzecz
wojska lub policji;
4) powstałymi w zwiàzku z udziałem pojazdu w zawodach, wyÊcigach, rajdach
lub ich próbach, treningach, jazdach terenowych;
5) powstałymi w zwiàzku z kierowaniem pojazdu przez osoby, które nie posiadajà
wymaganych prawem polskim uprawnieƒ do kierowania pojazdem lub
którym zatrzymano czasowo lub na stałe dokumenty potwierdzajàce
te uprawnienia, jak równie˝ przez osoby, które znajdowały si´ w stanie
nietrzeêwoÊci lub w stanie po u˝yciu alkoholu, Êrodków odurzajàcych,
substancji psychotropowych lub Êrodków zast´pczych w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii lub podobnie działajàcych leków,
nawet je˝eli były one przepisane przez lekarza, o ile zgodnie z informacjà
podanà przez producenta leku jego za˝ycie wpływa na zdolnoÊç prowadzenia
pojazdów mechanicznych, chyba ˝e nie miało to wpływu na zajÊcie zdarzenia
assistance;
6) powstałymi w czasie ruchu pojazdu, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu
– gdy w chwili zajÊcia zdarzenia assistance pojazd nie posiadał wa˝nego
badania technicznego, chyba ˝e nie miało to wpływu na zajÊcie zdarzenia
assistance;
7) powstałymi w nast´pstwie u˝ywania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
8) powstałymi w pojeêdzie u˝ytym przez Ubezpieczonego jako narz´dzie
przest´pstwa lub jego usiłowania;
9) powstałymi w pojazdach, innych ni˝ wskazane w polisie.

z Ubezpieczonym, bàdê osobà wskazanà przez Ubezpieczonego,
e) opis zdarzenia assistance i rodzaj potrzebnej pomocy;
3) post´powaç zgodnie z dyspozycjami CAA;
4) przedsi´wziàç odpowiednie Êrodki w celu zapewnienia bezpieczeƒstwa
ruchu w miejscu zdarzenia assistance, zapewnienia pomocy lekarskiej
osobom rannym i zabezpieczenia ich mienia – jeÊli wskutek zdarzenia
assistance doszło do uszkodzenia ciała lub mienia.
§ 8.2
1. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest podaç do wiadomoÊci AXA DIRECT
wszystkie znane sobie okolicznoÊci, o które AXA DIRECT zapytywał we
wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia lub innych pismach przed
zawarciem Umowy ubezpieczenia. Je˝eli Ubezpieczajàcy zawiera umow´
przez przedstawiciela, obowiàzek ten cià˝y równie˝ na przedstawicielu
i obejmuje ponadto okolicznoÊci jemu znane. W razie zawarcia przez
AXA DIRECT Umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne
pytania, pomini´te okolicznoÊci uwa˝a si´ za nieistotne.
2. W czasie trwania Umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy ma obowiàzek
zgłaszaç AXA DIRECT wszelkie zmiany dotyczàce okolicznoÊci i informacji,
o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomoÊci.
3. AXA DIRECT nie ponosi odpowiedzialnoÊci za skutki okolicznoÊci, które
z naruszeniem ust. 1 i 2 nie zostały podane do jej wiadomoÊci. Je˝eli do
naruszenia ust. 1 i 2 doszło z winy umyÊlnej, w razie wàtpliwoÊci przyjmuje
si´, ˝e wypadek przewidziany umowà i jego nast´pstwa sà skutkiem
okolicznoÊci, o których mowa w zdaniu poprzedzajàcym.
4. Ubezpieczajàcy, po otrzymaniu polisy wraz z OWUA, zobowiàzany jest
dokonaç weryfikacji poprawnoÊci danych i informacji zawartych w treÊci
otrzymanych dokumentów.
5. W razie stwierdzenia przez Ubezpieczajàcego niezgodnoÊci danych
i informacji zawartych w treÊci otrzymanych od AXA DIRECT dokumentów
ze stanem rzeczywistym, Ubezpieczajàcy powinien zgłosiç ten fakt AXA DIRECT
telefonicznie lub na piÊmie, w terminie 7 dni, podajàc jednoczeÊnie
właÊciwe dane. W razie otrzymania od Ubezpieczajàcego oÊwiadczenia
o niezgodnoÊci danych i informacji przedstawionych w dokumentach
ubezpieczenia ze stanem rzeczywistym, wskazywanym przy zawieraniu
umowy ubezpieczenia, wraz z podaniem właÊciwych danych, AXA DIRECT
dokona w treÊci dokumentów ubezpieczenia odpowiednich zmian. Je˝eli
zmiany te majà wpływ na ocen´ ryzyka lub wysokoÊç składki, AXA DIRECT
mo˝e zaproponowaç Ubezpieczajàcemu nowà, a w szczególnoÊci wy˝szà
składk´.
6. Ubezpieczajàcy, na ˝àdanie AXA DIRECT, ma obowiàzek przedstawiç
dokumenty potwierdzajàce dane podane we wniosku o zawarcie umowy
ubezpieczenia.
7. Przed zawarciem umowy na rzecz osoby trzeciej, Ubezpieczajàcy zobowiàzany
jest przekazaç Ubezpieczonemu OWUA w formie pisemnej lub, jeÊli
Ubezpieczony wyrazi na to zgod´, na innym trwałym noÊniku.

Składka
§ 7.1
1. Składka ustalana jest na podstawie taryfy składek obowiàzujàcej w chwili
zło˝enia wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia.
2. AXA DIRECT ustala wysokoÊç składki w szczególnoÊci na podstawie
nast´pujàcych okolicznoÊci:
1) okresu ubezpieczenia;
2) wariantu ubezpieczenia, o którym mowa w § 2.2 ust. 1;
3) wariantu terytorialnego ubezpieczenia, o którym mowa w § 2.2 ust. 2;
4) innych czynników istotnych dla oceny ryzyka ubezpieczeniowego przez
AXA DIRECT, o które Ubezpieczajàcy był pytany w trakcie składania
wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia.
3. Składka ustalana jest za cały okres ubezpieczenia i płatna jest jednorazowo,
w terminie ustalonym przez Strony, nie póêniejszym ni˝ data rozpocz´cia
ochrony ubezpieczeniowej.
4. Za dzieƒ zapłaty składki uznaje si´:
1) w przypadku płatnoÊci gotówkà – dzieƒ zapłacenia składki uprawnionemu
przedstawicielowi AXA DIRECT, na podstawie stosownego pełnomocnictwa
do jej pobierania;
2) w przypadku płatnoÊci elektronicznych za poÊrednictwem agenta
rozliczeniowego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o usługach
płatniczych (Dz. U. 2014 poz. 873) – dzieƒ dokonania autoryzacji
płatnoÊci elektronicznej przez agenta rozliczeniowego.
5. W razie wygaÊni´cia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu
ubezpieczenia na jaki Umowa ubezpieczenia została zawarta, Ubezpieczajàcemu
przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Zasady zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego
§ 9.1
1. Je˝eli powiadomienie o zdarzeniu assistance nie było mo˝liwe z przyczyn
okreÊlonych w § 6.1 ust. 2, Ubezpieczony lub osoba wyst´pujàca w jego
imieniu zobowiàzana jest w ciàgu 7 dni od dnia, w którym skontaktowanie
si´ z CAA stało si´ mo˝liwe powiadomiç o zajÊciu zdarzenia assistance wraz
z podaniem przyczyny niemo˝noÊci skontaktowania si´ z CAA.
2. AXA DIRECT dokona zwrotu poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów
je˝eli:
1) koszty dotyczà pomocy na miejscu zdarzenia (dotyczy Êwiadczeƒ: Naprawa
na miejscu wypadku lub awarii, Holowanie pojazdu po wypadku,
Holowanie pojazdu po awarii, Dostarczenie paliwa, Transport medyczny
ze szpitala, Wymiana koła);
2) koszty zostanà udokumentowane fakturami, rachunkami oraz innymi
dowodami ich poniesienia;
3) uraz ciała b´dàcy nast´pstwem nieszcz´Êliwego wypadku zostanie
potwierdzony dokumentem wystawionym przez lekarza.
3. AXA DIRECT dokona zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1 do wysokoÊci
wyznaczonej limitami Êwiadczeƒ, okreÊlonymi w niniejszych OWUA.
4. W sytuacji zwrotu przez AXA DIRECT kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego,
o których mowa w ust. 1, a które zostały poniesione w walucie obcej, zwrot
kosztów nast´puje w złotych według Êredniego kursu walut obcych
ogłaszanego przez NBP w dniu zajÊcia zdarzenia assistance, z zastrze˝eniem
postanowieƒ § 5.1 ust. 4.
5. W razie naruszenia z winy umyÊlnej lub ra˝àcego niedbalstwa obowiàzku
powiadomienia o zaistniałym zdarzeniu assistance w terminie okreÊlonym
w ust. 1, CAA mo˝e odpowiednio zmniejszyç Êwiadczenie, je˝eli naruszenie
przyczyniło si´ do zwi´kszenia nast´pstw zdarzenia assistance lub
uniemo˝liwiło CAA ustalenie okolicznoÊci i skutków zdarzenia assistance.

Obowiàzki Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego
§ 8.1
1. W przypadku zaistnienia zdarzenia assistance, w nast´pstwie którego
Ubezpieczony zgłasza potrzeb´ realizacji Êwiadczenia assistance – przed
podj´ciem działaƒ we własnym zakresie, Ubezpieczony zobowiàzany jest:
1) niezwłocznie, nie póêniej ni˝ 48 godzin od zaistnienia zdarzenia,
skontaktowaç si´ z CAA (tel. +48 22 599 95 22 – koszt połàczenia wg
taryfy operatora);
2) podaç wszelkie dost´pne informacje wskazane przez AXA DIRECT,
niezb´dne do udzielenia Êwiadczenia assistance, a w szczególnoÊci:
a) swoje imi´ i nazwisko oraz adres zamieszkania,
b) imi´ i nazwisko Ubezpieczonych,
c) mark´, typ i model pojazdu podanego na polisie oraz jego numer
rejestracyjny,
d) dokładne – w miar´ mo˝liwoÊci – miejsce zdarzenia, nazw´ miejscowoÊci
oraz numer telefonu, pod którym CAA mo˝e si´ skontaktowaç
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Skutki braku zawiadomienia CAA o zdarzeniu assistance nie nast´pujà,
je˝eli w terminie, o którym mowa w ust. 1, Ubezpieczony lub osoba
wyst´pujàca w jego imieniu przekazała wiadomoÊç o okolicznoÊciach, które
nale˝ało podaç do wiadomoÊci CAA.
6. AXA DIRECT dokonuje zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 2, w terminie:
1) 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu assistance;
2) jeÊli w terminie, o którym mowa w pkt 1, wyjaÊnienie okolicznoÊci
koniecznych do spełnienia Êwiadczenia jest niemo˝liwe, Êwiadczenie
zostanie spełnione w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu
nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci było mo˝liwe.
Jednak˝e bezspornà cz´Êç Êwiadczenia AXA DIRECT spełnia w terminie
przewidzianym w pkt 1;
3) je˝eli w terminach okreÊlonych w pkt 1 lub 2 AXA DIRECT nie spełni
Êwiadczenia, zawiadamia pisemnie osob´ zgłaszajàcà roszczenie
o przyczynach niemo˝noÊci zaspokojenia jej roszczeƒ w całoÊci lub
w cz´Êci.

4. Odpowiedê AXA DIRECT na Reklamacj´ zostanie udzielona w formie pisemnej
lub za pomocà innego trwałego noÊnika informacji albo pocztà elektronicznà,
je˝eli osoba składajàca Reklamacj´ zło˝y wniosek o udzielnie odpowiedzi
w tej formie. Dodatkowo, na wniosek osoby składajàcej Reklamacj´,
AXA DIRECT potwierdza pisemnie lub w inny uzgodniony sposób fakt jej
zło˝enia.
5. Zło˝enie Reklamacji niezwłocznie po powzi´ciu zastrze˝eƒ ułatwi i przyspieszy
rzetelne jej rozpatrzenie.
6. W przypadku gdy AXA DIRECT nie posiada danych kontaktowych osoby
składajàcej Reklamacj´, przy składaniu Reklamacji, nale˝y podaç nast´pujàce
dane: imi´, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail (w przypadku
wyboru takiej formy kontaktu).
7. Odpowiedzi na Reklamacj´ AXA DIRECT udziela bez zb´dnej zwłoki, nie
póêniej ni˝ w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
8. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemo˝liwiajàcych
rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni,
AXA DIRECT w tym terminie wyÊle informacj´ o przyczynie niemo˝noÊci
rozpatrzenia Reklamacji. W takim przypadku odpowiedê na Reklamacj´
zostanie udzielona nie póêniej ni˝ w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania.
9. Je˝eli osoba składajàca Reklamacj´ nie zgadza si´ ze stanowiskiem AXA DIRECT
wyra˝onym w odpowiedzi na Reklamacj´, mo˝e wystàpiç z wnioskiem
o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Osoba składajàca
reklamacj´ mo˝e równie˝ wystàpiç do sàdu powszechnego z powództwem
przeciwko Ubezpieczycielowi tj. AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., według
właÊciwoÊci okreÊlonej w ust. 11.
10. Ubezpieczajàcy mo˝e składaç skargi i za˝alenia do Rzecznika Finansowego
oraz Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
11. Powództwo o roszczenie wynikajàce z Umowy Ubezpieczenia mo˝na wytoczyç
według przepisów o właÊciwoÊci ogólnej albo przed sàd właÊciwy dla miejsca
zamieszkania lub siedziby ubezpieczajàcego, ubezpieczonego lub uprawnionego
z Umowy Ubezpieczenia. Powództwo o roszczenie wynikajàce z umowy
ubezpieczenia mo˝na wytoczyç według przepisów o właÊciwoÊci ogólnej albo
przed sàd właÊciwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego
lub spadkobiercy uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia.
12. Prawem właÊciwym dla Umowy ubezpieczenia jest prawo polskie.
13. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone uchwałà
Zarzàdu AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. nr AXAU/2016/9/1/2 z dnia
07.09.2016 r. i majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych na
podstawie wniosku zło˝onego przez Ubezpieczajàcego po dniu 30.10.2016 r.

Rozwiàzanie umowy ubezpieczenia
§ 10.1
1. Umowa ubezpieczenia rozwiàzuje si´:
1) z chwilà wyrejestrowania pojazdu;
2) z chwilà utraty bàdê całkowitego zniszczenia pojazdu;
3) z dniem odstàpienia od Umowy ubezpieczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w § 4.1 ust. 5;
5) z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie.
2. Je˝eli Umowa jest zawarta na okres dłu˝szy ni˝ 6 miesi´cy, Ubezpieczajàcy
ma prawo odstàpienia od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od zawarcia
umowy. W takim przypadku Umowa ubezpieczenia rozwiàzuje si´ z dniem
dor´czenia AXA DIRECT oÊwiadczenia o odstàpieniu od Umowy ubezpieczenia
przez Ubezpieczajàcego. Odstàpienie od Umowy ubezpieczenia nie zwalnia
Ubezpieczajàcego z obowiàzku opłacenia składki za okres, w którym
AXA DIRECT udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
3. Je˝eli Umowa ubezpieczenia została zawarta na odległoÊç przez
Ubezpieczajàcego b´dàcego konsumentem, Ubezpieczajàcy mo˝e
odstàpiç od umowy bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów
w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od
dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)
je˝eli jest to termin póêniejszy. Termin uwa˝a si´ za zachowany, je˝eli przed
jego upływem oÊwiadczenie Ubezpieczajàcego zostało wysłane.

IV. Informacja prawna
Działajàc na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), AXA DIRECT, b´dàca markà handlowà
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., informuje, ˝e:
1. AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. (zwana dalej „AXA DIRECT”) ma siedzib´ w
Warszawie, przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa i jest wpisana
do Krajowego Rejestru Sàdowego prowadzonego przez Sàd Rejonowy dla
m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego
pod numerem KRS 0000271543. AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. uzyskała
zezwolenie na prowadzenie działalnoÊci ubezpieczeniowej oraz działalnoÊci
reasekuracyjnej decyzjà Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19.12.2006 r.
nr NU/DPL/401/41/58/06/WR oraz decyzjà Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 19.08.2009 r. nr DNS/602/121/17/08/09/RC.
2. Składka ubezpieczeniowa, która powinna zostaç zapłacona AXA DIRECT,
wyliczana jest bàdê przez Doradc´ AXA DIRECT w trakcie rozmowy telefonicznej,
Agenta ubezpieczeniowego AXA DIRECT, bàdê we własnym zakresie przy
wykorzystaniu kalkulatora dost´pnego na stronie internetowej AXA DIRECT
www.axadirect.pl lub www.assistancewpodrozy.pl. Składka wyliczana jest
w oparciu o deklaracj´ ryzyka, a w szczególnoÊci w oparciu o informacje
przekazane we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz zgodnie
z taryfà przy uwzgl´dnieniu aktualnych promocji.
3. Składka opłacana jest jednorazowo. Składk´ nale˝y opłaciç w terminie
i w sposób ustalony przy składaniu wniosku o zawarcie umowy. Informacja
o wysokoÊci składki ustalona w trakcie rozmowy z Doradcà AXA DIRECT,
Agentem Ubezpieczeniowym AXA DIRECT lub wyliczona przy u˝yciu
kalkulatora dost´pnego na stronie internetowej www.axadirect.pl lub
www.assistancewpodrozy.pl jest aktualna do dnia wskazanego podczas
zawarcia umowy ubezpieczenia jako dzieƒ zapłaty składki, o ile do tego
czasu nie nastàpiły istotne zmiany wpływajàce na szacowanie ryzyka
w zakresie danych podanych we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.
4. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres wskazany w polisie,
w którym to okresie AXA DIRECT, w zamian za zapłacenie składki, zapewnia
ochron´ ubezpieczeniowà w zakresie wynikajàcym z zawartej umowy.
5. Ubezpieczajàcemu przysługuje prawo do odstàpienia od umowy
ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia

III. Postanowienia koƒcowe
Zawiadomienia oraz oÊwiadczenia woli
§ 11.1
Wszelkie zawiadomienia i wyjaÊnienia, z zastrze˝eniem §12.1 ust. 2 – 3,
mogà byç dokonywane w rozmowie telefonicznej rejestrowanej i archiwizowanej
przez Ubezpieczyciela, drogà elektronicznà (scan dokumentu) lub w formie
pisemnej, z wyjàtkiem oÊwiadczeƒ Stron dotyczàcych rozwiàzania umowy
ubezpieczenia, które mogà byç składane wyłàcznie w formie pisemnej lub drogà
elektronicznà (scan dokumentu).
Sposób dochodzenia roszczeƒ, reklamacje
§ 12.1
1. W ka˝dym przypadku osoba uprawniona z Umowy Ubezpieczenia mo˝e
wnosiç Reklamacje. Reklamacja to wystàpienie, w tym skarga i za˝alenie,
skierowane do AXA DIRECT zawierajàce zastrze˝enia dotyczàce usług
Êwiadczonych przez Ubezpieczyciela.
2. Reklamacje mo˝na składaç do AXA DIRECT w nast´pujàcy sposób:
· w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacja@axadirect.pl,
· w formie pisemnej przesyłkà pocztowà na adres AXA DIRECT, ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa lub osobiÊcie w punkcie obsługi Klienta, który
znajduje si´ na ul. Chłodnej 51 w Warszawie,
· ustnie – w rozmowie telefonicznej rejestrowanej i archiwizowanej przez
AXA DIRECT pod nr telefonu +48 22 599 95 22 (koszt połàczenia
zgodny z taryfà operatora) albo osobiÊcie podczas wizyty w siedzibie
AXA DIRECT, w punkcie obsługi Klienta, który znajduje si´ na ul. Chłodnej 51
w Warszawie.
3. Reklamacja mo˝e byç równie˝ zło˝ona w ka˝dej jednostce AXA DIRECT
obsługujàcej klientów.
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6.
7.

8.
9.

10.

11.

lub od dnia potwierdzenia aktualnie przekazywanych informacji – je˝eli jest
to termin póêniejszy. OÊwiadczenie o odstàpieniu od umowy ubezpieczenia
mo˝e zostaç przekazane AXA DIRECT w formie pisemnej lub drogà
elektronicznà (scan dokumentu). W przypadku odstàpienia od umowy
ubezpieczenia, istnieje obowiàzek zapłacenia wyłàcznie cz´Êci składki
obliczonej proporcjonalnie za ka˝dy dzieƒ Êwiadczonej przez AXA DIRECT
ochrony ubezpieczeniowej.
Koszt połàczenia z numerem infolinii AXA DIRECT (+48 22 599 95 22) jest
ponoszony przez dzwoniàcego, zgodnie z taryfà danego operatora.
Reklamacja, to wystàpienie, w tym skarga i za˝alenie, skierowane do AXA
DIRECT, zawierajàce zastrze˝enia dotyczàce usług Êwiadczonych przez
Ubezpieczyciela. Mo˝na je składaç do AXA DIRECT w nast´pujàcy sposób:
· w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacja@axadirect.pl,
· w formie pisemnej przesyłkà pocztowà na adres AXA DIRECT, ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa lub osobiÊcie w punkcie obsługi Klienta, który znajduje
si´ na ul. Chłodnej 51 w Warszawie,
· ustnie – w rozmowie telefonicznej rejestrowanej i archiwizowanej przez
AXA DIRECT pod nr telefonu +48 22 599 95 22 (koszt połàczenia
zgodny z taryfà operatora) albo osobiÊcie podczas wizyty w siedzibie
AXA DIRECT, w punkcie obsługi Klienta, który znajduje si´ na ul. Chłodnej 51
w Warszawie. Mo˝liwe jest równie˝ skierowanie pisemnej skargi do
Rzecznika Finansowego oraz Miejskich i Powiatowych Rzeczników
Konsumenta.
J´zykiem stosowanym w relacjach z konsumentem jest j´zyk polski.
Prawem właÊciwym, stanowiàcym podstaw´ stosunków AXA DIRECT
z konsumentem przed zawarciem umowy ubezpieczenia, jak równie˝ właÊciwym
dla zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, jest prawo polskie.
Powództwo o roszczenie wynikajàce z Umowy Ubezpieczenia mo˝na
wytoczyç według przepisów o właÊciwoÊci ogólnej albo przed sàd właÊciwy
dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczajàcego, ubezpieczonego
lub uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia. Powództwo o roszczenie
wynikajàce z umowy ubezpieczenia mo˝na wytoczyç według przepisów o
właÊciwoÊci ogólnej albo przed sàd właÊciwy dla miejsca zamieszkania
spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z Umowy
Ubezpieczenia.
AXA DIRECT podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
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Assistance
w Podró˝y

Pomoc 24h/dob´
Aby skorzystaç z Assistance zadzwoƒ:

+48 22 599 95 22
(koszt połàczenia zgodny z taryfà danego operatora)

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeƒ i Reasekuracji S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
REGON 140806789 | NIP 1070006155
Sàd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego, nr rejestru przedsi´biorców KRS 0000271543
WysokoÊç Kapitału Zakładowego 15 941 177 PLN, opłacony w całoÊci.

