Ubezpieczenie Rehabilitacja
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
								

Produkt: Rehabilitacja

z siedzibą w Polsce.

Dokument ten zawiera podstawowe informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Pełne informacje przekazywane przed zawarciem umowy
i informacje dotyczące umowy podawane są w innych dokumentach, w tym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) Rehabilitacja
zatwierdzonych uchwałą zarządu z 15 grudnia 2020 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie assistance polegające na zorganizowaniu i pokryciu kosztów usług assistance (dział II załącznika do Ustawy z 11 września
2015 r., o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, grupa 18).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Przedmiotem ubezpieczenia jest zapewnienie organizacji
i pokrycia kosztów świadczeń rehabilitacyjnych.

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte m. in.:
świadczenia realizowane poza terytorium RP,
koszty leków i środków opatrunkowych,

Zakres ochrony obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdu świadczeniodawcy i kosztów świadczenia
rehabilitacyjnego.

osoby przewożone za opłatą lub autostopowicze.

Ubezpieczeniem objęte są jakiekolwiek zdarzenia drogowe,
powstałe na terytorium RP, związane z ruchem ubezpieczonego pojazdu, w następstwie których ubezpieczony,
niezależnie od swojej woli, doznał trwałego uszczerbku
na zdrowiu lub rozstroju zdrowia.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Ochroną ubezpieczeniową objęci są kierowca i pasażerowie pojazdu znajdujący się w pojeździe w chwili zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego, (przy czym liczba osób
jest ograniczona liczbą miejsc w pojeździe wskazaną w
dowodzie rejestracyjnym, max. 9 osób w jednym pojeździe), z zastrzeżeniem, że w przypadku ubezpieczenia
autobusu ochrona dotyczy tylko kierowcy pojazdu oraz
jego zmiennika.

UNIQA może odpowiednio zmniejszyć świadczenie jeżeli
ubezpieczony nie skontaktował się z Centrum Alarmowym
przed poniesieniem wydatku, co przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia ubezpieczeniowego.
Odpowiedzialność UNIQA jest wyłączona jeżeli zdarzenia
powstały m.in. w związku z:
zamieszkami, rozruchami, aktami terroru, wojną
domową lub międzynarodową, strajkami,
spożyciem przez Ubezpieczonego alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
umyślnym lub rażąco niedbałym działaniem,

W ramach ubezpieczenia zostaną zapewnione następujące
świadczenia:
organizacja i pokrycie kosztów świadczenia rehabilitacyjnego,
organizacja i pokrycie kosztów wypożyczenia lub
zakupu drobnego sprzętu medyczno-rehabiliatcyjnego,

wykorzystywaniem pojazdu do jazd testowych, prób
kaskaderskich, wyścigów, rajdów i zawodów sportowych.
W okresie ubezpieczeniowym ochroną objęte są maksymalnie 2 zdarzenia.

dostawa sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego,
infolinia rehabilitacyjna.
Suma ubezpieczenia wynosi 10 000 PLN i stanowi górną
granicę odpowiedzialności UNIQA w stosunku do jednego
zdarzenia dla jednego ubezpieczonego na okres ubezpieczeniowy.
Łączna suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie wynosi
50 000 PLN.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązkiem ubezpieczonego jest m.in.:
udzielić odpowiedzi na pytania zadane przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
zgłosić niezwłocznie zmiany w okolicznościach, o które pytała UNIQA przed zawarciem umowy.
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W razie wystąpienia szkody ubezpieczony jest m.in. zobowiązany do:
zawiadomienia Centrum Alarmowego o zajściu zdarzenia objętego ubezpieczeniem,
zostarczenia do Centrum Alarmowego protokołu policyjnego lub oświadczenia ubezpieczonego o zdarzeniu ubezpieczeniowym
oraz dokumentację medyczną,
udzielenia konsultantowi Centrum Alarmowego stosownych pełnomocnictw niezbędnych do wykonania danych świadczeń,
zapobiegania powiększaniu się szkody, jeśli tylko będzie to możliwe.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Jednorazowo, przy zawarciu umowy ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Odpowiedzialność UNIQA rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki i trwa przez okres ubezpieczenia wskazany w polisie, chyba że umowa ubezpieczenia rozwiąże się przed tym terminem.
Odpowiedzialność UNIQA ustaje m.in.: z dniem zakończenia okresu ubezpieczenia, z dniem wypowiedzenia umowy, z dniem
odstąpienia od umowy, z dniem przeniesienia prawa własności pojazdu, z dniem wyrejestrowania pojazdu lub z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia Auto Casco.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy:
ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy,
gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
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