Karta informacyjna o produkcie dla dystrybutora
Ubezpieczenie komunikacyjne
Ubezpieczyciel: TUiR „WARTA” S.A.

 rodukt: HDI AUTOCASCO+
P
(Dział II, Grupa 3)

Zatwierdzenie produktu
Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Autocasco+ (OWU) o symbolu C5641 zostały wprowadzone Uchwałą nr 21/2016 Zarządu TUiR „WARTA” S.A. z dnia
2 lutego 2016 roku. Powyższe OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 2 lutego 2016 roku.

Informacje o produkcie
HDI Autocasco+ to ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży, gwarantujące ochronę dopasowaną do potrzeb klienta. W zależności od
oczekiwań i możliwości finansowych można wybrać różne opcje ubezpieczenia, np.:
1) likwidację szkody na podstawie wyceny przedstawionej przez TUiR „WARTA” S.A. lub bezgotówkowo na podstawie faktur z warsztatu naprawczego
2) zniesienie uwzględnienia zużycia części przy wycenie kosztów naprawy
3) niemalejącą sumę ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania
4) naprawę pojazdu w ASO lub w sieci warsztatów niezależnych
Pojazd (silnikowy lub przyczepa/naczepa) wraz z wyposażeniem jest ubezpieczany od:
1) uszkodzenia
2) całkowitego zniszczenia
3) kradzieży w całości lub jego części (z wyłączeniem motorowerów)
będących następstwem wszelkich zdarzeń (tzw. all risks) nieujętych w wyłączeniach odpowiedzialności w OWU.
Umowę można zawrzeć w jednym z dwóch wariantów ustalenia wysokości odszkodowania:
1) kosztorys – wyłącznie w oparciu o wycenę kosztów naprawy sporządzoną przez TUiR „WARTA” S.A.
2) serwis – także na podstawie faktur z warsztatu naprawczego, w tym również w systemie bezgotówkowym
HDI Autocasco+ to elastyczna oferta kierowana do posiadaczy wszystkich pojazdów.
Suma ubezpieczenia odpowiada wartości ubezpieczonego pojazdu w danym momencie trwania umowy.

Grupa docelowa
HDI Autocasco+ jest dostępne dla posiadaczy pojazdów, bez względu na ich rodzaj, wiek i wartość. Produkt adresowany jest do osób poszukujących:
– dopasowanej do ich potrzeb ochrony autocasco od wszystkich zdarzeń, w szczególności od kradzieży, pożaru, zalania, uszkodzeń pojazdu w wyniku
zderzenia z przedmiotami takimi jak: inne pojazdy, zwierzęta, budynki i budowle
– ochrony na okres 12 miesięcy

Antygrupa
Osoby niespełniające cech grupy docelowej oraz posiadacze, chcący ubezpieczyć pojazdy:
– używane do jazd wyścigowych, konkursowych, rajdowych oraz treningów do tych jazd
– niedopuszczone do ruchu
– zarejestrowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Osoby, które:
– chciałyby zawrzeć umowę inną niż na okres 12 miesięcy
– poszukują ochrony w ograniczonym zakresie, np. od ryzyka kradzieży

Źródła szczegółowych informacji na temat produktu
1) Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Autocasco+
2) karta „Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym HDI Autocasco+”
3) strona www.hdiubezpieczenia.pl
4) wytyczne do zawierania umów ubezpieczeń komunikacyjnych

