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Aneks do Ogólnych Warunków Ubezpieczeń komunikacyjnych
ERGO 7 C-E7-K-01/21
§ 1
Niniejszym Aneksem wprowadza się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń komunikacyjnych ERGO 7 C-E7-K-01/21
(dalej: „OWU”) zmiany wskazane poniżej:
1) § 14 ust. 1 OWU otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Ubezpieczenie Car Assistance obejmuje koszty udzielenia natychmiastowej pomocy za pośrednictwem Centrum
Alarmowego. Zakres ochrony ubezpieczeniowej określa umowa ubezpieczenia według poniższych wariantów:
WARIANTY

WYPADEK

AWARIA

Przyczyny zdarzeń

a) zderzenie się pojazdów;
b) nagłe zetknięcie się pojazdu z osobami,
zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz
pojazdu;
c) wandalizm;
d) zderzenie się sprzętu sportowego
przewożonego na bagażniku zewnętrznym
z przedmiotami i zwierzętami z zewnątrz
pojazdu;
e) pożar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie
sił przyrody;
f) nagłe działanie czynnika termicznego lub
chemicznego z zewnątrz pojazdu;
g) kradzież pojazdu lub jego części;
h) zderzenie się roweru z innym rowerem
lub pojazdem, nagłe zetknięcie się roweru
z osobami, zwierzętami lub przedmiotami

a) awaria;
b) unieruchomienie pojazdu;
c) unieruchomienie roweru

Zakres terytorialny
dla pojazdu

Europa, Algieria, Maroko, Tunezja, Izrael i Iran

Zakres terytorialny
dla roweru

Polska

Rodzaj usługi
dla pojazdu

dla przyczyn zdarzeń
wskazanych w pkt a)–g) powyżej

dla przyczyn zdarzeń
wskazanych w pkt a)–b) powyżej

TAK
do 5 dni, dla przyczyn zdarzeń
wskazanych w pkt a)–f) powyżej;
do 7 dni w przypadku kradzieży pojazdu
lub jego części

TAK
do 5 dni, nie więcej niż 2 razy
w okresie ubezpieczenia

TAK
w Polsce do 500 km, a za granicą do 250 km
– limity łączą się

TAK
w Polsce do 500 km, a za granicą do 250 km
– limity łączą się, nie więcej niż 2 razy
w okresie ubezpieczenia

TAK
w Polsce do 500 km, a za granicą do 250 km
– limity łączą się

TAK
w Polsce do 500 km, a za granicą do 250 km
– limity łączą się, nie więcej niż 2 razy
w okresie ubezpieczenia

TAK
w Polsce do 500 km, a za granicą do 500 km
– limity łączą się

TAK
w Polsce do 500 km, a za granicą do 500 km
– limity łączą się, nie więcej niż 2 razy
w okresie ubezpieczenia

TAK
do 100 km

TAK
do 100 km

Dowóz paliwa

NIE

TAK

Infolinia

TAK

TAK

Usprawnienie
na miejscu

TAK

TAK

Opieka psychologa

TAK

TAK

Parking strzeżony

TAK
do 300 zł

TAK
do 300 zł

Pojazd zastępczy

Holowanie pojazdu

Transport przyczepy

Odbiór i dostarczenie
pojazdu

Kontynuacja podróży
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Zakwaterowanie

TAK
do 3 dni

TAK
do 3 dni

Złomowanie

TAK

TAK

Zmiennik kierowcy

TAK

TAK

dla przyczyn zdarzeń
wskazanych w pkt h) powyżej

dla przyczyn zdarzeń
wskazanych w pkt c) powyżej

Transport
ubezpieczonego
(kierowcy roweru)

TAK
do 100 km, nie więcej niż 2 razy
w okresie ubezpieczenia; łączny limit 1000 zł

TAK
do 100 km, nie więcej niż 2 razy
w okresie ubezpieczenia; łączny limit 1000 zł

Transport roweru

TAK
do 100 km, nie więcej niż 2 razy
w okresie ubezpieczenia; łączny limit 1000 zł

TAK
do 100 km, nie więcej niż 2 razy
w okresie ubezpieczenia; łączny limit 1000 zł

Rodzaj usługi
dla roweru

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia – Wariant TURBO
Kontynuacja podróży

w Polsce bez limitu kilometrów, a za granicą 1500 km (limity się łączą)

Pojazd zastępczy

Do 10 dni w razie awarii i unieruchomienia pojazdu, do 15 dni w razie wypadku pojazdu,
do 20 dni w razie kradzieży pojazdu, przy czym dla awarii i unieruchomienia pojazdu
nie więcej niż 3 razy w okresie ubezpieczenia

Holowanie pojazdu
osobowego
i terenowego

w Polsce i za granicą bez limitu kilometrów, przy czym dla awarii
i unieruchomienia pojazdu nie więcej niż 3 razy w okresie ubezpieczenia

Holowanie pojazdu
innego niż osobowy
i terenowy

w Polsce bez limitu kilometrów, a za granicą do 1500 km – limity łączą się, przy czym
dla awarii i unieruchomienia pojazdu nie więcej niż 3 razy w okresie ubezpieczenia

Transport przyczepy
złączonej z pojazdem
osobowym lub
terenowym

w Polsce i za granicą bez limitu kilometrów, przy czym dla awarii
i unieruchomienia pojazdu nie więcej niż 3 razy w okresie ubezpieczenia

Transport przyczepy
złączonej z pojazdem
innym niż osobowy
lub terenowy

w Polsce bez limitu kilometrów, a za granicą do 1500 km – limity łączą się,
przy czym dla awarii i unieruchomienia pojazdu nie więcej niż 3 razy w okresie ubezpieczenia
TAK usługi w zakresie ubezpieczenia
NIE usługi poza zakresem ubezpieczenia”

2) § 25 ust. 1 OWU otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Obowiązujące sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjne określa poniższa tabela:
RODZAJ UBEZPIECZENIA

SUMA UBEZPIECZENIA/SUMA GWARANCYJNA
Wariant I

Ubezpieczenie Autocasco
Wyposażenie Dodatkowe
Ubezpieczenie Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków
Kierowcy i Pasażerów
Ubezpieczenie
OC posiadacza pojazdu

Wariant II

Wariant III

Sposób ustalenia sumy ubezpieczenia opisany jest w § 26
–

–

4 000 zł

5 000 zł

15 000 zł

60 000 zł

Sumę gwarancyjną
określa Ustawa OC

Sumę gwarancyjną
określa Ustawa OC

Sumę gwarancyjną
określa Ustawa OC

Ubezpieczenie Szyb

–

5 000 zł

5 000 zł

Holowanie pojazdu

–

2 000 zł

2 000 zł

Telefoniczny Asystent Prawny

–

2 000 zł

2 000 zł

Pojazd zastępczy

–

–

3 000 zł

Ubezpieczenia dodatkowe
Ubezpieczenie Car Assistance
Wariant Wypadek
Ubezpieczenie Car Assistance
Wariant Awaria

5 000 zł
5 000 zł
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Ubezpieczenie Car Assistance
Wariant Turbo

Zwiększa sumę ubezpieczenia dla usług z Wariantu Wypadek do 25 000 zł
Zwiększa sumę ubezpieczenia dla usług z Wariantu Awaria do 25 000 zł
W przypadku wyczerpania jednej z powyższych sum ubezpieczenia usługa
może zostać zrealizowana z pozostałej sumy ubezpieczenia

Ubezpieczenie
Bagaż

5 000 zł

Ubezpieczenie
Ochrona Prawna

20 000 zł

§2
1. Pozostałe postanowienia OWU nie ulegają zmianie.

A/KS014/2107

2. Postanowienia niniejszego Aneksu obowiązują i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych
od 13 grudnia 2021 r.

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Piotr Maria Śliwicki

Adam Roman

