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

 rodukt: HDI OPONY
P
(Dział II, Grupa 18)

Zatwierdzenie produktu
Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Opony (OWU) o symbolu C5902 zostały wprowadzone Uchwałą nr 185/2018 Zarządu TUiR „WARTA” S.A. z dnia
21 sierpnia 2018 roku. Powyższe OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 1 października 2018 roku.

Informacje o produkcie
HDI Opony to ubezpieczenie obejmujące zorganizowanie i pokrycie kosztów usług assistance związanych z uszkodzeniem ogumienia kół
ubezpieczonego pojazdu. Usługi realizowane są przez przedstawiciela TUiR „WARTA” S.A.
Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) telefoniczną pomoc informacyjną dotyczącą danych teleadresowych:
– zakładów wulkanizacyjnych
– sklepów z oponami
– punktów przechowywania opon
2) wymianę na miejscu zdarzenia kół, w których zostały uszkodzone opony lub dętki, na sprawne koło lub koła zapasowe, będące na wyposażeniu
ubezpieczonego pojazdu lub użycie zestawu naprawczego będącego na wyposażeniu pojazdu
3) holowanie pojazdu do serwisu, w którym zostanie dokonana naprawa uszkodzonego ogumienia i pokrycie kosztów tej naprawy, jeżeli wymiana
koła lub kół w miejscu zdarzenia w ocenie przedstawiciela TUiR „WARTA” S.A. nie będzie możliwa

Grupa docelowa
Ubezpieczenie HDI Opony jest skierowane do osób, które:
– p
 osiadają zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej samochód osobowy lub samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
i ładowności do 800 kg
– chcą rozszerzyć podstawową ochronę pojazdu ubezpieczonego w TUiR „WARTA” S.A. w zakresie OC lub autocasco o dodatkową pomoc
w przypadku uszkodzenia opon w samochodzie

Antygrupa
Osoby, które:
– nie spełniają cech grupy docelowej
– oczekują wypłaty świadczenia z tytułu zdarzenia mającego miejsce poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
– oczekują pomocy na drogach nieutwardzonych oraz tam, gdzie wjazd jest niemożliwy lub niedozwolony
– oczekują świadczenia w przypadku zdarzeń powstałych podczas jazd wyścigowych, konkursowych, rajdowych oraz treningów do tych jazd, jak
również podczas użycia pojazdu jako rekwizyt lub do nauki jazdy bądź do jazd próbnych
– chciałyby zawrzeć umowę inną niż na okres 12 miesięcy lub bez jednoczesnego zawarcia umowy OC lub AC w TUiR „WARTA” S.A.

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

