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

 rodukt: NNW W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU
P
(Dział II, Grupa 1)

Zatwierdzenie produktu
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w związku z ruchem pojazdu (NNW) o symbolu C4275 (OWU) 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
NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, tj. nagłych zdarzeń wywołanych bezpośrednio przyczyną zewnętrzną, powstałych
u Ubezpieczonych w związku z:
1) ruchem ubezpieczonego pojazdu
2) wsiadaniem lub wysiadaniem z ubezpieczonego pojazdu
3) bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem ubezpieczonego pojazdu
4) naprawą przez Ubezpieczonego pojazdu na trasie jazdy
a także w wyniku jego pożaru lub wybuchu, w następstwie których Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju
zdrowia lub zmarł.
Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności na zdarzenie w stosunku do każdego Ubezpieczonego i może wynosić maksymalnie
100 000 zł.
Zawierając umowę ubezpieczenia NNW można dokonać rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o opcję Bezpieczna Rodzina, gwarantującą dodatkowe
świadczenie pieniężne w razie śmierci Ubezpieczonego kierowcy wskutek nieszczęśliwego wypadku.
W przypadku wykupienia opcji Bezpieczna Rodzina, przysługuje dodatkowe jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego kierowcy
w wysokości jednej z wybranych sum ubezpieczenia: 100 000 zł, 150 000 zł lub 300 000 zł.

Grupa docelowa
Ubezpieczenie NNW jest skierowane do osób, które:
– posiadają zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower lub przyczepę przeznaczoną do przewozu osób
– chcą rozszerzyć podstawową ochronę ubezpieczeniową posiadacza pojazdu o dodatkowe ubezpieczenie kierowcy i pasażerów
– poszukują ochrony na okres 12 miesięcy
– p
 oszukują ubezpieczenia NNW związanego z ruchem i użytkowaniem pojazdu z sumą ubezpieczenia w przedziale 5000–100 000 zł
z możliwością dokupienia dodatkowej ochrony na poziomie 100 000–300 000 zł w razie śmierci kierowcy pojazdu

Antygrupa
Osoby, które:
– posiadają pojazd niespełniający cech grupy docelowej; w przypadku opcji Bezpieczna Rodzina – kierowca samochodu innego niż osobowy
i ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, a także klient flotowy
– chciałyby zawrzeć umowę inną niż na okres 12 miesięcy
– oczekują wypłaty świadczenia z tytułu NNW za zdarzenie inne niż powstałe w związku z ruchem i używaniem pojazdu
– chciałyby otrzymać świadczenie z tytułu NNW w związku z użytkowaniem pojazdu podczas rajdów, wyścigów, pokazów, konkursów albo innych
zorganizowanych imprez sportowych lub turystycznych, a także podczas treningów do tych imprez
– oczekują refundacji kosztów leczenia Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Źródła szczegółowych informacji na temat produktu
1) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w związku z ruchem pojazdu (NNW)
2) karta „Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym” dla produktu NNW w związku z ruchem pojazdu
3) strona www.warta.pl
4) wytyczne do zawierania umów ubezpieczeń komunikacyjnych

