Ubezpieczenie Auto Casco
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo:
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Polska

Produkt:
Ubezpieczenie Auto Casco dla Klientów PKO
Banku Polskiego SA

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące umowy ubezpieczenia znajdują się we wniosku o ubezpieczenie, ofercie oraz w Ogólnych warunkach ubezpieczenia Auto Casco dla Klientów PKO Banku Polskiego SA, zwanych dalej OWU, zatwierdzonych
uchwałą Zarządu nr 6/13/09/2022 z 13 września 2022 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to dobrowolne ubezpieczenie majątkowe, chroniące interes właściciela pojazdu w związku ze szkodami polegającymi na utracie, uszkodzeniu, zniszczeniu ubezpieczonego pojazdu (Dział II Grupa 3 według Załącznika do Ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

✔ Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do
3,5 t, zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
którego okres eksploatacji w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekroczył, w przypadku wariantu MINI 15 lat, 12
lat w wariancie WARSZTAT i 9 lat w wariancie ASO (ograniczenie nie dotyczy odnowienia umowy).
✔ W wariancie Auto Casco MINI ochroną objęte są szkody częściowe powstałe w ubezpieczonym pojeździe wskutek zdarzeń
ubezpieczeniowych spowodowanych przez żywioły lub powstałych wskutek zatopienia pojazdu, a także szkody całkowite
(w tym powstałe w wyniku kradzieży pojazdu)
✔ W wariancie Auto Casco WARSZTAT oraz Auto Casco ASO ochroną objęte są szkody powstałe w wyniku wszelkich zdarzeń ubezpieczeniowych rozumianych jako uszkodzenie, zniszczenie lub
utrata określonego w dokumencie ubezpieczenia pojazdu, w tym
również zdarzenia będące następstwem kradzieży.
✔ W wariancie Auto Casco WARSZTAT oraz Auto Casco ASO
ochroną objęte są również szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia lub utraty w wyniku kradzieży bagażu podróżnego lub fotelików służących do przewozu dzieci, o ile do
ich zniszczenia, uszkodzenia lub utraty doszło w związku ze
zdarzeniem ubezpieczeniowym rozumianym jako uszkodzenie, zniszczenie lub utrata określonego w dokumencie ubezpieczenia pojazdu.
✔ Ubezpieczyciel odpowiada również w granicach Sumy ubezpieczenia za Szkody będące następstwem uszkodzenia lub
zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia w trakcie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi ochroną
ubezpieczeniową.
Górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia, która
powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, wskazana w dokumencie ubezpieczenia (polisie).
Suma ubezpieczenia dla wszystkich fotelików służących do przewozu dzieci wynosi 1000 zł.
Suma ubezpieczenia dla Bagażu podróżnego wynosi 2000 zł
w wariancie Auto Casco WARSZTAT i 3000 zł w wariancie Auto
Casco ASO.

✘
✘

✘

Szkód powstałych przed okresem ubezpieczenia.
Szkód o wartości powyżej sum ubezpieczenia wskazanych
w dokumencie ubezpieczenia, z uwzględnieniem zapisów
OWU i wskazanych w nich limitów odpowiedzialności.
Przedmiotem ubezpieczenia Auto Casco nie mogą być pojazdy: wykonane (złożone) poza wytwórnią fabryczną zajmującą się masową produkcją pojazdów (np. typu: „SKŁADAK”,
„SAM”), o nadwoziu typu kabriolet z miękkim dachem,
uczestniczące w rajdach, jazdach konkursowych, próbach
szybkościowych i treningach do nich, z kierownicą umieszczoną po prawej stronie, służące do nauki jazdy, uczestniczące w jazdach próbnych lub pokazowych, wykorzystywane w celu odpłatnego wynajmu, wykorzystywane do
odpłatnego przewozu ładunków.

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
! wyrządzonych umyślnie;
! powstałych wskutek rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach
względom słuszności;
! których wartość nie przekracza 500 zł (w wariancie Auto
Casco MINI);
! powstałych w następstwie kierowania Pojazdem w stanie
po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, po użyciu
narkotyków lub innych środków odurzających;
! powstałe w następstwie kierowania pojazdem przez osobę
nieposiadającą uprawnień do kierowania Pojazdem;
! powstałych wskutek Kradzieży Pojazdu, jego części lub Wyposażenia standardowego Bagażu podróżnego lub fotelików dziecięcych, o ile do Kradzieży doszło w następstwie
niezabezpieczenia, poza Pojazdem, kluczyków, sterowników lub kart kodowych lub dokumentów Pojazdu lub urządzeń zabezpieczających Pojazd przed Kradzieżą, w związku
z umyślnym działaniem lub rażącym niedbalstwem Ubezpieczonego.
Pełna lista wyłączeń jest określona w OWU: § 4 ust. 3 punkty: 2),
3), 5)–19), § 13 ust. 4, § 21 ust. 4
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Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✔ Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wszystkich państw europejskich
(w sensie geograficznym) oraz europejskiej części Rosji (Okręg Centralny, Okręg Północno-Zachodni bez Nienieckiego Okręgu Autonomicznego i Republiki Komi, Okręg Wołżański, Obwód Wołgogradzki, Obwód Rostowski, Republika Kałmucji, Obwód Astrachański oraz Kraj
Stawropolski) i europejskiej części Turcji (Tracja – obszar Turcji od strony europejskiej do Morza Marmara oraz cieśnin Bosfor i Dardanele).
✔ Na terytorium Albanii, Białorusi, Ukrainy oraz Rosji ubezpieczeniem objęte są szkody zgodnie z wybranym wariantem Auto Casco, z wyjątkiem szkód powstałych w wyniku: pożaru, wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wewnątrz lub zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu oraz kradzieży jego wyposażenia standardowego, a także kradzieży bagażu podróżnego lub fotelików
służących do przewozu dzieci.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Obowiązki przed zawarciem umowy:
— 	podanie do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkich znanych sobie okoliczności, o które pytano przed zawarciem umowy ubezpieczenia
we wniosku o ubezpieczenie lub innych pismach oraz udostępnienie pojazdu do oględzin.
Obowiązki w trakcie trwania umowy:
— 	informowanie o zmianach okoliczności, o które pytano przed zawarciem umowy ubezpieczenia, w tym o zmianie sposobu użytkowania,
adresu zamieszkania, numeru rejestracyjnego, a także o sprzedaży pojazdu;
— 	Ubezpieczający ma obowiązek poinformowania Ubezpieczonego i wszystkich użytkowników Pojazdu o zakresie ubezpieczenia, a także
przekazania im warunków ubezpieczenia, na podstawie których została zawarta umowa.
Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:
— 	powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie w terminach określonych w OWU i udostępnienie uszkodzonego pojazdu lub fotelików dziecięcych, lub bagażu podróżnego do oględzin;
— 	w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego użycie dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia
szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów;
— 	w przypadku wystąpienia szkody powiadomienie policji: w przypadku podejrzenia, że popełnione zostało przestępstwo; w przypadku
uczestnictwa w wypadku drogowym, gdy osoby doznały obrażeń ciała; nie później niż w ciągu 12 godzin od chwili powzięcia wiadomości
o kradzieży pojazdu lub jego elementów;
— 	w przypadku wystąpienia szkody podjęcie odpowiednich działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu kolizji lub wypadku, niedokonywanie zmian w przedmiocie ubezpieczenia, który uległ uszkodzeniu w następstwie zdarzenia bez zgody Ubezpieczyciela, do
czasu dokonania oględzin pojazdu przez rzeczoznawcę Ubezpieczyciela;
— 	w przypadku zaistnienia szkody umożliwienie Ubezpieczycielowi ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody, np. poprzez udostępnienie
pojazdu Ubezpieczycielowi do oględzin, a także zabezpieczenie możności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka jest płatna jednorazowo przelewem lub gotówką. Termin płatności oraz sposób płatności są określone w dokumencie ubezpieczenia
(polisa).

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w dokumencie
ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia, chyba że
stosunek ubezpieczenia wygasł przed tym terminem na podstawie postanowień umowy ubezpieczenia (określonych w § 8 ust. 2 OWU) lub
przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Ochrona ubezpieczeniowa ustaje również z chwilą przeniesienia prawa własności, z upływem okresu ubezpieczenia, z chwilą wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą lub kradzież pojazdu, wraz z wyczerpaniem sumy ubezpieczenia, z dniem wyrejestrowania pojazdu, z dniem
zarejestrowania pojazdu za granicą RP, z dniem demontażu pojazdu, z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu
w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza pojazdu, z dniem wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron (zgodnie z zapisami
OWU), z dniem odstąpienia od umowy.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia
w terminie 30 dni. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy Ubezpieczyciel nie poinformował Ubezpieczającego będącego konsumentem
o prawie odstąpienia od umowy ubezpieczenia, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się
o tym prawie.
W przypadku umowy zawieranej na odległość Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela,
jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.
W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wystąpienia szkody, każda ze stron może żądać
odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego
okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

MATERIAŁ UZUPEŁNIAJĄCY O POZOSTAŁE INFORMACJE
WYMAGANE ,,REKOMENDACJĄ U"

Ubezpieczyciel:
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Agent Ubezpieczeniowy:
PKO Bank Polski Spółka Akcyjna
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
1.	Agent działa na rzecz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (nie jest jego
agentem wyłącznym)
2. Agent nie posiada akcji w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
3.	Agent uzyskał wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych z numerem
agenta 11160967/A. Informację o wpisie Agenta do rejestru można
potwierdzić na podstawie okazanego Pełnomocnictwa oraz na stronie
internetowej rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez
Komisję Nadzoru Finansowego pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/
4.	Agent w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń
majątkowych, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, wykonuje działalność
na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:
• Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
• Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna lnsurance Group
• Generali T.U. S.A.
•	lnterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna lnsurance
Group
• LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
• PZU S.A.
• PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
• Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
• UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
5.	W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia Agent
otrzymuje prowizję uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej.
W przypadku konkursów lub innych form premiowania sprzedaży produktów
finansowanych przez Ubezpieczyciela Agent otrzyma także inny rodzaj
wynagrodzenia, które może być wypłacone w formie nagród konkursowych.
Ubezpieczający: osoba zawierająca umowę ubezpieczenia, będąca właścicielem
Pojazdu
Ubezpieczony: właściciel ubezpieczonego Pojazdu
KOSZTY ZWIĄZANE Z UMOWĄ
1.	Składka ubezpieczeniowa jest jedynym kosztem związanym z zawarciem
umowy ubezpieczenia.
2.	Wysokość składki ubezpieczeniowej, płatnej jednorazowo, obliczana jest
według taryfy obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia
indywidualnie dla każdego Ubezpieczającego. Składka może być płatna
przelewem lub gotówką – zgodnie z dyspozycją Ubezpieczającego, w terminie
wskazanym w Polisie (maksymalnie 7 dni od daty rozpoczęcia okresu
ubezpieczenia dla zawartej umowy).
W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia, wypowiedzenia umowy
przez którąkolwiek ze stron, a także rozwiązania umowy, Towarzystwu należy
się składka za okres, w którym udzielało ochrony ubezpieczeniowej. Rezygnacja
z umowy ubezpieczenia nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.
W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed upływem okresu,
na który została zawarta, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
SUMA UBEZPIECZENIA
Suma ubezpieczenia Pojazdu ustalona w umowie ubezpieczenia powinna
odpowiadać Wartości rynkowej pojazdu na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia
uwzględniającej podatek VAT (wartość brutto Pojazdu).
Suma ubezpieczenia ustalona dla fotelików dziecięcych i bagażu ulega
każdorazowo pomniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania.
Suma ubezpieczenia ustalona dla Pojazdu ulega każdorazowo pomniejszeniu
o kwotę wypłaconego odszkodowania – w wariantach: MINI i WARSZTAT.
Pomniejszenie nie jest stosowane w wariancie ASO.
OKRES UBEZPIECZENIA
Umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy. Okres ochrony jest wskazany
na dokumencie ubezpieczenia. Umowa nie jest wznawiana. Celem kontynuacji
ubezpieczenia należy zawrzeć nową umowę.

ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA
Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z dniem:
1)	przeniesienia prawa własności Pojazdu przez Ubezpieczającego na inny
podmiot, o ile prawa z umowy ubezpieczenia nie zostaną za zgodą
Ubezpieczyciela przeniesione na powyższy podmiot;
2)	wypowiedzenia umowy ubezpieczenia określonego w § 10 ust. 3 OWU Auto
Casco dla Klientów PKO Banku Polskiego S.A.;
3) upływu okresu ubezpieczenia, odstąpienia od umowy ubezpieczenia zgodnie
z § 6 ust. 1 lub 2 OWU Auto Casco dla Klientów PKO Banku Polskiego S.A.;
5) wypłaty Odszkodowania za Szkodę całkowitą lub Kradzież Pojazdu;
6) wyczerpania się Sumy ubezpieczenia;
7) wyrejestrowania Pojazdu;
8)	doręczenia Ubezpieczającemu oświadczenia Ubezpieczyciela
o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym
z ważnych powodów w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2 OWU Auto
Casco dla Klientów PKO Banku Polskiego S.A.;
9)	doręczenia Ubezpieczającemu oświadczenia Ubezpieczyciela o wypowiedzeniu
umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, o którym
mowa w § 10 ust. 9 OWU Auto Casco dla Klientów PKO Banku Polskiego S.A.;
10)	zarejestrowania Pojazdu mechanicznego za granicą Rzeczypospolitej Polskiej;
11)	udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania Pojazdu
mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza
Pojazdu;
12) wydania zaświadczenia o demontażu Pojazdu mechanicznego.
OPIS ŚWIADCZEŃ I SPOSOBU ICH USTALANIA
Przy ustaleniu wysokości Odszkodowania uwzględnia się podatek VAT.
USTALENIE ODSZKODOWANIA W PRZYPADKU SZKODY CZĘŚCIOWEJ
1.	Koszty naprawy Pojazdu ustalane są w oparciu o ceny usług i części
zamiennych stosowanych w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu zajścia
Zdarzenia ubezpieczeniowego.
2.	Wycena części zamiennych, materiałów lakierniczych i normaliów
dokonywana jest na podstawie systemów Audatex, Eurotax lub DAT. Jeśli
wymienione części, materiały lakiernicze i normalia dostępne są w więcej niż
jednym systemie, to uwzględnia się wycenę z tego systemu, w którym jest
ona niższa.
3.	Ubezpieczyciel ustala Odszkodowanie z zastosowaniem następujących zasad:
1)	w wariancie Auto Casco MINI stosuje się ceny Części porównywalnej
jakości – w przypadku braku dostępności w wyżej wymienionych
systemach Części porównywalnej jakości dla danego modelu Pojazdu
stosuje się ceny Części oryginalnych lub Części oryginalnych
serwisowych w zależności od tego, która z tych części jest tańsza oraz
ich dostępności w systemach służących do wyceny;
2)	w wariancie Auto Casco WARSZTAT stosuje się ceny Części oryginalnych
– w przypadku braku dostępności w wyżej wymienionych systemach
Części oryginalnych dla danego modelu Pojazdu stosuje się ceny Części
oryginalnych serwisowych;
3)	w wariancie Auto Casco ASO stosuje się ceny Części oryginalnych
serwisowych.
4.	Jeżeli zostały przedłożone rachunki lub faktury VAT dotyczące naprawy
Pojazdu, w tym robocizny, części zamiennych, materiałów lakierniczych
i normaliów, Ubezpieczyciel ustala Odszkodowanie w oparciu o te rachunki
lub faktury VAT, jeżeli potwierdzają dokonanie naprawy pozostającej
w związku ze Zdarzeniem ubezpieczeniowym, za które Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialność, oraz po weryfikacji zakresu i wysokości kosztu naprawy
według zasad określonych w § 16 OWU Auto Casco dla Klientów
PKO Banku Polskiego S.A.
5.	Jeżeli nie zostały przedłożone rachunki lub faktury VAT dotyczące naprawy
Pojazdu, w tym robocizny, części zamiennych, materiałów lakierniczych
i normaliów, Ubezpieczyciel ustala Odszkodowanie w systemie Audatex,
Eurotax lub DAT według następujących zasad:
1)	mają zastosowanie normy czasowe operacji naprawczych określone
przez producenta Pojazdu;
2)	stawka za roboczogodzinę, niezależnie od wariantu Auto Casco, wynosi
60 zł netto.
6.	Ceny części zamiennych ustala się zgodnie z punktami 3 i 4 powyżej, przy
czym uwzględnia się cenę części zamiennych pomniejszoną według zasad
określonych w tabeli w § 16 ust. 6 pkt 3 OWU Auto Casco dla Klientów
PKO Banku Polskiego S.A.
USTALENIE ODSZKODOWANIA W PRZYPADKU SZKODY CAŁKOWITEJ INNEJ
NIŻ KRADZIEŻ POJAZDU
Po ustaleniu, że zachodzi szkoda całkowita, Ubezpieczyciel ustala wysokość
odszkodowania w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej Pojazdu w dniu
zaistnienia szkody, w stanie sprzed szkody, określonej na podstawie systemu
Eurotax i pomniejszonej o wartość rynkową pozostałości Pojazdu.

USTALENIE ODSZKODOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY POJAZDU
W razie Kradzieży Pojazdu Ubezpieczyciel określa Odszkodowanie w kwocie
odpowiadającej Wartości rynkowej Pojazdu w dniu Kradzieży.
ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO
W przypadku powstania zdarzenia ubezpieczeniowego prosimy o jego zgłoszenie
poprzez formularz na stronie uniqa.pl. Możliwe jest także zgłoszenie telefoniczne
za pośrednictwem infolinii UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. pod numerem:
+48 22 599 95 25 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).
Szczegółowe informacje na temat trybu oraz terminów zgłoszenia szkód
z ubezpieczenia Auto Casco są opisane w § 13 OWU Auto Casco dla Klientów
PKO Banku Polskiego S.A.
ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA ORAZ ROZPATRYWANIA REKLAMACJI, SKARG
I ZAŻALEŃ
1.	W każdym przypadku Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uprawniony z umowy
ubezpieczenia będący osobą fizyczną, a także Poszukujący ochrony
ubezpieczeniowej, Ubezpieczający, Ubezpieczony będący osobą prawną
lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej może wnieść Reklamację.
W przypadku osób fizycznych za Reklamację uważa się wystąpienie, w tym
skargę i zażalenie, skierowane do Ubezpieczyciela jako podmiotu rynku
finansowego, zawierające zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych
przez Ubezpieczyciela. W przypadku osób prawnych za Reklamację uważa
się wystąpienie, w tym skargę i zażalenie, skierowane do Ubezpieczyciela,
zawierające zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Ubezpieczyciela, z wyjątkiem zastrzeżeń dotyczących agentów ubezpieczeniowych lub
agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające wykonujących czynności
agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie
niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.
2. Reklamację można składać do Ubezpieczyciela w następujący sposób:
1) w
 postaci elektronicznej poprzez formularz dostępny na stronie uniqa.pl/
reklamacje;
2) ustnie:
		 a) telefonicznie pod numerem infolinii +48 22 599 95 25,
		 b) o
 sobiście w jednostce obsługującej Klientów lub w siedzibie
Towarzystwa;
3) na piśmie:
		 a) o
 sobiście w jednostce obsługującej Klientów lub w siedzibie
Towarzystwa;
		 b) p
 rzesyłką pocztową na adres: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa,
		 c) n
 a adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w ustawie z dnia
18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wpisanych
do bazy adresów elektronicznych jako rejestru publicznego
prowadzonego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
3.	Reklamacja może być również złożona w każdej jednostce Ubezpieczyciela
obsługującej Klientów.
4.	Odpowiedź Ubezpieczyciela na Reklamację zostanie udzielona na piśmie,
z zastrzeżeniem, że na wniosek osoby występującej z Reklamacją odpowiedź
dostarczana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dodatkowo,
na wniosek osoby składającej Reklamację, Ubezpieczyciel potwierdza
pisemnie lub w inny uzgodniony sposób fakt jej złożenia.

5.	Złożenie Reklamacji niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy
rzetelne jej rozpatrzenie.
6.	W przypadku gdy Ubezpieczyciel nie posiada danych kontaktowych osoby
składającej Reklamację, przy składaniu Reklamacji należy podać następujące
dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail (w przypadku
wyboru takiej formy kontaktu), a w przypadku osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dodatkowo firmę
i adres siedziby.
7.	Odpowiedzi na Reklamację Ubezpieczyciel udziela bez zbędnej zwłoki,
nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
8.	W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających
rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni,
Ubezpieczyciel w tym terminie wyśle informację o przyczynie niemożności
rozpatrzenia Reklamacji, okolicznościach koniecznych do ustalenia oraz
przewidywanym terminie rozpatrzenia Reklamacji. W takim przypadku
odpowiedź na Reklamację zostanie udzielona nie później niż w terminie
60 dni od dnia jej otrzymania.
9.	Jeżeli składający Reklamację Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uprawniony
z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną nie zgadza się
ze stanowiskiem Ubezpieczyciela wyrażonym w odpowiedzi na Reklamację,
może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika
Finansowego, jak i z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji
przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
10.	Jednocześnie Klientowi Agenta Ubezpieczeniowego przysługuje prawo
do wniesienia Reklamacji, w zakresie niezwiązanym z udzielaną
ochroną ubezpieczeniową, do Agenta Ubezpieczeniowego oferującego
lub przyjmującego wniosek. W takim przypadku zasady oraz terminy
przyjmowania tego rodzaju Reklamacji jak również zasady i terminy
odpowiedzi na nie są tożsame z warunkami dotyczącymi zasad składania
reklamacji do UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., opisanymi powyżej,
z wyłączeniem miejsca oraz numeru telefonu, na który należy je złożyć.
W przypadku Agenta Ubezpieczeniowego oferującego lub przyjmującego
wniosek są to odpowiednio:
• dowolna jednostka agenta ubezpieczeniowego obsługująca Klientów,
• kontakt telefoniczny pod numerami: 800 302 302 lub +48 81 535 60 60.
PODMIOT UPRAWNIONY DO OTRZYMANIA ODSZKODOWANIA
Ubezpieczony (właściciel Pojazdu) albo podmiot upoważniony pisemnie przez
Ubezpieczonego, a w przypadku małoletnich – przedstawiciel ustawowy albo
Uprawniony z umowy ubezpieczenia.
DODATKOWE INFORMACJE
Wypłaty Świadczeń podlegają przepisom regulującym opodatkowanie osób
fizycznych i osób prawnych, obowiązującym w momencie dokonywania wypłat.

Przetwarzanie danych osobowych

– co musisz wiedzieć

Kto jest administratorem Twoich danych
Administratorem Twoich danych jesteśmy my, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa.
Warto wiedzieć
My		

=

administrator danych, czyli UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Ty 		

=

osoba, której dane przetwarzamy

Jeśli wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji handlowych lub marketingowych przez inne spółki z grupy UNIQA, czyli UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. lub UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., lub UNIQA Polska S.A. to administratorem Twoich danych w celach
marketingowych, badania satysfakcji oraz statystycznych i analitycznych, w tym profilowania, jest również odpowiednia spółka z grupy UNIQA,
na rzecz której została udzielona zgoda. Dane kontaktowe oraz pozostałe informacje są takie same dla wszystkich spółek.

Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez e-mail: dane.osobowe@uniqa.pl lub listownie na adres
administratora. Adres znajdziesz w części Kto jest administratorem Twoich danych. Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej możemy przetwarzać Twoje dane
Twoje dane przetwarzamy zawsze zgodnie z prawem.
Możemy przetwarzać Twoje dane w celach

Podstawa prawna:

wykonania umowy ubezpieczenia lub podjęcia działań przed
zawarciem umowy, w tym oceny ryzyka ubezpieczeniowego;

przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy
lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy;

usprawnienia komunikacji;

przetwarzanie danych kontaktowych (np. nr telefonu, e-mail), których
podanie nie jest obowiązkowe, ale zalecane, wynika z prawnie
uzasadnionego interesu administratora, którym jest usprawnienie
komunikacji z Tobą w kwestiach związanych z umową ubezpieczenia
lub działań podjętych przed jej zawarciem;

wypełnienia obowiązków prawnych;

przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na administratorze wynikających w szczególności
z przepisów podatkowych i rachunkowych oraz sankcji wynikających
z zobowiązań międzynarodowych;

dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora, którym jest możliwość
dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi;

sprawdzenia Twojego zadowolenia z jakości naszej usługi lub
ze sposobu jej realizacji;

przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora, jakim jest podnoszenie
jakości świadczonych usług i realizacja wytycznych Komisji Nadzoru
Finansowego;

przedstawiania Ci naszych produktów i usług za pośrednictwem
marketingu bezpośredniego;

przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora, czyli prowadzenia marketingu
bezpośredniego naszych usług i produktów;

przeciwdziałania przestępstwom;

przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora, czyli przeciwdziałania
i ścigania przestępstw;

statystycznych i analitycznych, w tym w celu profilowania;

przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora, którym jest wykonywanie
statystyk i analiz;

reasekuracji ryzyka;

przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora, czyli zmniejszenia ryzyka
ubezpieczeniowego związanego z zawartą z Tobą umową.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane

UK2

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych, będziemy je przechowywali do czasu, gdy przedawnią się roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia lub wygaśnie obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów prawa, lub zrealizujemy nasz
prawnie uzasadniony interes, lub zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie, lub wycofasz zgodę
na przetwarzanie danych.
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Komu możemy udostępniać lub przekazać Twoje dane
Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom upoważnionym do udostępnienia im danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
np. Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, Centralnej Ewidencji Pojazdów, innym zakładom ubezpieczeń lub zakładom reasekuracji.
Twoje dane możemy również przekazać podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie UNIQA, np.:
•

dostawcom usług IT,

•

podmiotom windykującym należności,

•

agencjom marketingowym,

•

podmiotom świadczącym usługi assistance,

•

agentom ubezpieczeniowym.

Podmioty, którym przekazujemy Twoje dane, przetwarzają je na podstawie zawartej z nami umowy – wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Czy Twoje dane będziemy przekazywać poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane osobowe możemy przekazać poza Europejski Obszar Gospodarczy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
Dane możemy przekazać w szczególności na podstawie wydanych przez Komisję decyzji lub standardowych klauzul ochrony danych osobowych
przyjętych przez Komisję.
Możesz otrzymać kopię dokumentu regulującego przetwarzanie Twoich danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub informacje
o miejscu jego udostępnienia.

Jakie prawa Ci przysługują
Przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych; ich sprostowania; usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, które dokonywane jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora; przeniesienia danych osobowych;
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda. Wycofanie zgody nie wpływa
jednak na przetwarzanie danych, jakie odbyło się przed wycofaniem Twojej zgody. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

Na czym polega zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Twoje dane będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka, w tym również będziemy je profilować. Robimy
to po to, aby móc przedstawić Ci ofertę ubezpieczenia. Dane osobowe, zwłaszcza te określające przedmiot i przebieg ubezpieczenia, będziemy
wykorzystywać do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i wyliczenia składki. Większa wartość przedmiotu ubezpieczenia lub większa szkodowość
może się przełożyć na wyższe ryzyko ubezpieczeniowe i tym samym Twoja składka ubezpieczeniowa może być wyższa.
Przykład
Jeśli w poprzednich latach było kilka stłuczek samochodowych, to może oznaczać, że automatycznie wyliczymy Ci wyższą składkę ubezpieczeniową.
Masz prawo zakwestionować automatycznie podjętą decyzję, wyrazić własne stanowisko lub uzyskać interwencję człowieka co oznacza,
że człowiek przeanalizuje dane i podejmie decyzję.

Co jeszcze warto wiedzieć
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia. Konsekwencją niepodania danych jest
niemożność zawarcia umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych lub badania satysfakcji jest dobrowolne.
W przypadku danych osobowych nieuzyskanych od Ciebie, źródłem pozyskania Twoich danych jest np. ubezpieczający. Mogą to być w szczególności:
imię i nazwisko, adres, data urodzenia, PESEL, e-mail, telefon.
W przypadku umów ubezpieczenia pojazdu źródłem pozyskania danych może być również Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, z którego pozyskujemy m.in. historię szkodowości, z Centralnej Ewidencji Pojazdów pozyskujemy m.in. adres, REGON, PESEL albo serię, numer i nazwę dokumentu
potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało dokument, a także informacje o pojeździe, natomiast z Centralnej Ewidencji Kierowców pozyskujemy informację o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach,
w tym o kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, wysokości grzywny
oraz fakcie jej uiszczenia, a także o uprawnieniach do kierowania pojazdami.
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