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

 rodukt: AUTOCASCO KOMFORT
P
(Dział II, Grupa 3)

Zatwierdzenie produktu
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco Komfort (OWU) o symbolu C6211 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
Autocasco Komfort to ubezpieczenie samochodów od uszkodzeń i kradzieży, gwarantujące najszerszą ochronę w TUiR „WARTA” S.A. Dodatkowo
ochroną objęty jest przewożony w samochodzie bagaż. Ubezpieczenie pokrywa koszt naprawy uszkodzeń samochodu z użyciem oryginalnych części
producenta pojazdu, bez stosowania potrąceń amortyzacyjnych czy udziałów własnych. Suma ubezpieczenia odpowiada wartości ubezpieczonego
pojazdu z dnia zawarcia umowy i nie zmienia się przez cały okres trwania ubezpieczenia, także po wypłacie odszkodowania. Ponadto właścicielom
fabrycznie nowych samochodów oferujemy utrzymanie stałej sumy ubezpieczenia (równej wartości fakturowej pojazdu) przez okres trzech lat.
Ubezpieczenie jest kierowane szczególnie do klientów posiadających samochody w wieku do 6 lat. Istotnym atutem jest dodawany w cenie pakietu
produkt TUiR „WARTA” S.A. Moto-Assistance w wariancie Złotym.
Samochód wraz z wyposażeniem ubezpieczamy od:
1) uszkodzenia
2) całkowitego zniszczenia
3) kradzieży w całości lub jego części
w formule all risks, czyli od wszystkich zdarzeń niewyłączonych w OWU.
Bagaż znajdujący się w chwili zdarzenia w ubezpieczonym pojeździe ubezpieczamy od uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia.

Grupa docelowa
Produkt Autocasco Komfort adresowany jest do osób poszukujących najszerszej dostępnej ochrony autocasco, na okres pełnego roku, ze stałą,
nieredukcyjną sumą ubezpieczenia, bez udziałów własnych i franszyz, i gotowych za to zapłacić wyższą składkę.
Produkt Autocasco Komfort dostępny jest dla osób w wieku powyżej 30 lat lub osób prawnych, chcących ubezpieczyć samochód osobowy lub
ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony przy dopuszczalnej ładowności do 800 kg. W chwili kiedy klient zawiera umowę wiek
ubezpieczanego pojazdu nie może przekraczać 6 lat, a bezszkodowe umowy mogą być wznawiane nawet w przypadku pojazdów w wieku do 10 lat.

Antygrupa
Osoby, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:
– nie spełniają cech grupy docelowej
– posiadają i chcą ubezpieczyć pojazd:
• przeznaczony do nauki jazdy
• wynajmowany zarobkowo
• używany do jazd wyścigowych, konkursowych, rajdowych oraz treningów do tych jazd
• niedopuszczony do ruchu
• zarejestrowany poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

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

