Warszawa, dn. 04.07.2017 r.

OFERTA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW,
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ROWERZYSTY ORAZ CASCO ROWERU
Szanowni Państwo,
PZU S.A. przedstawia ofertę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
odpowiedzialności cywilnej rowerzysty oraz casco roweru dla użytkowników platformy
internetowej ubezpieczamysie.pl.
Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej

1.

2.
3.

4.

Ubezpieczenie PZU NNW
§1
Do ubezpieczenia PZU NNW zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia PZU
NNW ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr
UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 r.
Przedmiotem umowy ubezpieczenia są następstwa wypadku ubezpieczeniowego lub sam
fakt wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego.
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków w podstawowym zakresie obejmuje:
1) następstwa nieszczęśliwego wypadku;
2) następstwa ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła,
jeżeli w wyniku tego ataku albo tego omdlenia doszło do obrażeń ciała.
Zakres świadczeń w podstawowym zakresie obejmuje:
1) świadczenie z tytułu śmierci;
2) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu - 1% świadczenia za 1%
orzeczonego uszczerbku;
3) zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych;
4) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP;
5) świadczenie za leczenie uciążliwe;
6) usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP:
- pomoc medyczna,
- pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna,
- pomoc psychologa,
- pomoc domowa,
- opieka nad dziećmi ubezpieczonego, które nie ukończyły 18 roku życia i osobami
niesamodzielnymi zamieszkałymi wspólnie z ubezpieczonym,
- opieka nad psami i kotami,
- zastępstwo w podróży służbowej,
- zmiennik kierowcy,
- infolinia medyczna i telefoniczna konsultacja z lekarzem Centrum Pomocy;
7) zwrot kosztów leczenia;
8) dietę szpitalną;
9) zwrot kosztów transportu zwłok od miejsca zgonu do miejsca pochówku w RP.
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Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta z ograniczonym czasem ochrony
ubezpieczeniowej obejmującym odpowiedzialność za wypadki rowerowe zaistniałe w
związku z użytkowaniem roweru.
Na wniosek ubezpieczającego i po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej umowa
ubezpieczenia PZU Rowerzysta może zostać rozszerzona o dodatkowe ubezpieczenie
OC rowerzysty oraz ubezpieczenie casco roweru.
Ubezpieczenia OC rowerzysty i casco roweru nie mogą stanowić wyłącznego przedmiotu
umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczenie OC rowerzysty
§2
Do ubezpieczenia OC rowerzysty zastosowanie ma załącznik nr 2 do ogólnych
warunków ubezpieczenia PZU NNW ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego
Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 r.
PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczonemu, gdy w związku z
użytkowaniem roweru ubezpieczony w następstwie czynu niedozwolonego
(odpowiedzialność deliktowa) zobowiązany jest do naprawienia szkody na osobie albo
szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.

Ubezpieczenie casco roweru
§3
1. Do ubezpieczenia casco roweru zastosowanie ma załącznik nr 3 do ogólnych warunków
ubezpieczenia PZU NNW ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 r. wraz
z następującymi postanowieniami odmiennymi i dodatkowymi:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest rower wraz z wyposażeniem zamontowanym w
sposób trwały, w czasie jego użytkowania przez ubezpieczonego oraz w związku z
jego przechowywaniem.
2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na uszkodzeniu , zniszczeniu
lub utracie roweru, bądź jego wyposażenia wskutek:
1) ognia, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, uderzenia pioruna,
zapadania lub usuwania się ziemi, eksplozji oraz upadku statku powietrznego;
2) akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniami wymienionymi w pkt. 1;
3) wypadku;
4) rabunku;
5) kradzieży.
3. Przez kradzież rozumiemy zabór cudzego mienia w celu przywłaszczenia w tym
kradzież z włamaniem.
4. Kradzieżą z włamaniem określamy zabór cudzego mienia w celu przewłaszczenia,
którego sprawca dokonał albo usiłował dokonać z miejsca przechowywania roweru
po usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń pozostawiając
ślady na tych zabezpieczeniach stanowiące dowód użycia siły lub narzędzi lub po
otwarciu zabezpieczeń kluczem lub innym urządzeniem otwierającym, który sprawca
zdobył przez kradzież z włamaniem z innego pomieszczenia lub z pojazdu
samochodowego albo w wyniku rabunku, tj. z zastosowaniem przemocy fizycznej lub
groźby natychmiastowego jej użycia lub z doprowadzeniem osoby do

nieprzytomności lub bezbronności albo poprzez przywłaszczenie lub wyłudzenie
kluczy lub innych urządzeń otwierających dokonane z użyciem podstępu wobec osób
małoletnich, niedołężnych ze względu na podeszły wiek lub nie w pełni sprawnych.
5. Ubezpieczenie zostaje rozszerzone o ryzyko kradzieży roweru jeśli zostaną spełnione
poniższe warunki:
a) rower jest własnością ubezpieczającego, ubezpieczający posiada dowód jego
zakupu;
b) rower jest nowy czyli maksymalnie 6 miesięcy od daty zakupu;
c) w przypadku kradzieży związanej z użytkowaniem roweru ochroną objęta jest
szkoda jedynie jeżeli rower został przypięty w stabilny sposób przez
ubezpieczonego za pomocą zabezpieczenia przeciwkradzieżowego określonego
w tabeli nr 1;
d) w przypadku kradzieży z włamaniem ochroną objęta jest szkoda, jeżeli rower jest
przechowywany w pomieszczeniu gospodarczym, pomieszczeniu garażowym,
domu lub mieszkaniu, gdzie drzwi zewnętrzne do tego pomieszczenia lub budynku
są zamykane co najmniej na jeden zamek wielozastawkowy lub na jedną kłódkę
wielozastawkową; za równorzędne zamknięcie drzwi lub bramy do pomieszczenia
garażowego lub garażu uznaje się także elektroniczny system zamykania bramy.
Tabela nr 1
Wartość roweru w
zł
1 - 3 000

3 000 – 20 000

Rodzaj zabezpieczeń






zapięcia na linkę stalową, spiralną, pancerną
łańcuchy z zamkiem
zapięcia kabłąkowe (szeklowe) z zamkiem
zabezpieczenia składane
łańcuchy z utwardzanej stali o grubości min. 8 mm z
zamkiem
 zapięcia kabłąkowe (szeklowe) ze stali z podwójnie
blokowanym zamkiem ze stali specjalnie hartowanej
 zabezpieczenia składane o grubości min. 5 mm

2) w § 4 ust. 3. otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku rozszerzenia ochrony o kradzież roweru – udział własny
poszkodowanego w szkodzie wynosi 5% sumy ubezpieczenia.”
2.
3.

W przypadku rowerów, których wartość przekracza 20 000 zł warunki umowy
ubezpieczenia będą ustalane na podstawie indywidualnej oceny ryzyka.
W przypadku kontynuacji ubezpieczenia na następne okresy ubezpieczenia,
zastosowanie ma poniższa tabela amortyzacji nr 2:

Tabela nr 2
Wiek roweru w miesiącach od daty
zakupu
1-12
13-24
25-36

Wartość roweru w procentach
100
80
65

>36
4.

5.

1.

2.
3.
4.

1.
2.

1.
2.

50

Wartości roweru poprzez dokupienie elementów wyposażenia może wzrosnąć jedynie w
przypadku rowerów nowych pod warunkiem posiadania przez ubezpieczającego dowodu
zakupu wyposażenia.
W przypadku ubezpieczeniowej roweru elektrycznego obowiązuje zwyżka składki w
wysokości 20%.

Ubezpieczenie bagażu podróżnego
§4
Do ubezpieczenia bagażu podróżnego zastosowanie ma załącznik nr 4 do ogólnych
warunków ubezpieczenia PZU NNW ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego
Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 r.
Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podróżny ubezpieczonego w czasie użytkowania
przez niego roweru.
Ochroną ubezpieczeniową objęty jest bagaż znajdujący się pod bezpośrednią opieką
ubezpieczonego.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na uszkodzeniu,
zniszczeniu lub utracie bagażu podróżnego wskutek:
1) ognia, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, uderzenia pioruna,
zapadania lub usuwania się ziemi, eksplozji oraz upadku statku powietrznego;
2) akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniami losowymi wymienionymi w pkt 1;
3) wypadku rowerowego;
4) rabunku.
Zakres terytorialny
§5
Zakres terytorialny zawieranych umów ubezpieczenia stanowi terytorium RP.
Za opłatą dodatkowej składki zakres terytorialny może zostać rozszerzony o:
1) terytorium całego świata z wyłączeniem USA i Kanady,
2) terytorium USA i Kanady,
3) terytorium całego świata.
Okres ubezpieczenia
§6
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy.
Dopuszcza się możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na okres krótszy niż 12
miesięcy, składkę ubezpieczeniową ustala się w oparciu o zasadę proporcjonalności
(pro rata temporis).

Oferta obowiązuje do dnia 31.12. 2017 r.

