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Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

§ 1

1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia AutoSzyby PLUS24, zwane dalej
„OWU” maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A., zwane dalej UNIQA TU S.A.,
z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organiza-
cyjnymi nieposiadaj¹cymi osobowoœci prawnej, które posiadaj¹
w UNIQA TU S.A. czynn¹ umowê ubezpieczenia OC posiadaczy pojaz-
dów mechanicznych lub czynn¹ umowê ubezpieczenia Auto Casco.

2. Ubezpieczaj¹cy mo¿e zawrzeæ umowê ubezpieczenia tak¿e na cudzy
rachunek, tj. na rzecz w³aœciciela pojazdu, zwanego dalej Ubezpie-
czonym.

3. Obowi¹zki informacyjne obci¹¿aj¹ Ubezpieczaj¹cego jak i Ubezpie-
czonego chyba, ¿e Ubezpieczony nie wiedzia³ o zawarciu ubezpie-
czenia na jego rachunek.

4. Przez u¿yte w niniejszych ogólnych warunkach pojêcia rozumie siê:
1) Centrum Pomocy UNIQA - przedstawiciel UNIQA TU S.A. lub

firma dzia³aj¹c¹ w imieniu i na zlecenie UNIQA TU S.A., przyjmu-
j¹ca telefonicznie zg³oszenia szkód w ubezpieczonym pojeŸdzie.
Ca³odobowy telefon kontaktowy Centrum Pomocy UNIQA poda-
ny jest na polisie potwierdzaj¹cej zawarcie umowy ubezpieczenia.

2) Dopuszczalna masa ca³kowita (DMC) - najwiêksza, okreœlona
w³aœciwymi warunkami technicznymi masa pojazdu obci¹¿onego
osobami i ³adunkiem, dopuszczonego do poruszania siê po dro-
dze.

3) Miejsce strze¿one:
a) gara¿ zamkniêty, na co najmniej jeden zamek wielozastawko-

wy lub jedn¹ k³ódkê wielozapadkow¹, w którym drzwi i okna
znajduj¹ siê w nale¿ytym stanie technicznym i s¹ tak umoco-
wane i zamkniête, ¿e wy³amanie ich lub wywa¿enie wymaga
u¿ycia si³y i narzêdzi; w œcianach i stropach brak jest otworów
umo¿liwiaj¹cych wydostanie przedmiotów bez w³amania,
a klucze od zamków i k³ódek s¹ w wy³¹cznym posiadaniu w³a-
œciciela / u¿ytkownika lub osoby uprawnionej do ich przecho-
wywania,

b) miejsce ogrodzone, pozostaj¹ce pod sta³ym dozorem osób pro-
fesjonalnie zajmuj¹cych siê ochron¹ mienia,

c) teren trwale ogrodzony, zamkniêty, dozorowany w godzinach
nocnych.

4) Okres eksploatacji pojazdu - ró¿nica pomiêdzy rokiem zawarcia
umowy ubezpieczenia a rokiem produkcji pojazdu.

5) Osoba upowa¿niona do kierowania pojazdem - osoba, która za
zgod¹ i wiedz¹ Ubezpieczonego wesz³a w posiadanie kluczyka lub
sterownika, s³u¿¹cego do otwarcia lub uruchomienia pojazdu.

6) Przedstawiciel warsztatu naprawczego wspó³pracuj¹cego
z UNIQA - zak³ad naprawczy, który wykona us³ugê zwi¹zan¹
z napraw¹ lub wymian¹ uszkodzonej/zniszczonej szyby.

7) Ubezpieczaj¹cy - osoba zwieraj¹ca umowê ubezpieczenia i zobo-
wi¹zana do op³acenia sk³adki ubezpieczeniowej.

8) Ubezpieczony - w³aœciciel pojazdu, na rzecz którego zosta³a za-
warta umowa ubezpieczenia.

Przedmiot ubezpieczenia

§ 2

1. Przedmiotem ubezpieczenia s¹ szyby (czo³owa, boczne i tylna) ubez-
pieczonego pojazdu osobowego, ciê¿arowo-osobowego i ciê¿arowe-
go o ³adownoœci do 3,5 tony DMC.

2. Na podstawie niniejszych OWU ochron¹ ubezpieczeniow¹ mog¹ byæ
objête wy³¹cznie pojazdy zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, których okres eksploatacji nie przekracza 20 lat.

3. Ubezpieczenie szyb w pojazdach innych ni¿ wymienione w ust. 1 i 2
wymaga uzyskania pisemnej zgody Centrali UNIQA TU S.A.

Zakres ubezpieczenia

§ 3

1. Umow¹ ubezpieczenia objête s¹ szkody powsta³e wy³¹cznie na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ za szkody powsta³e ze zda-
rzeñ zaistnia³ych w okresie ubezpieczenia i polegaj¹cych na uszko-
dzeniu lub zniszczeniu szyby ubezpieczonego pojazdu wskutek:
1) nag³ego dzia³ania si³y mechanicznej w chwili zetkniêcia z innym

pojazdem, osobami, zwierzêtami lub innymi przedmiotami po-
chodz¹cymi z zewn¹trz pojazdu,

2) uszkodzenia przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji,
3) po¿aru,
4) wybuchu,
5) uderzenia pioruna oraz nastêpstw uderzenia pioruna (np. prze-

piêæ),
6) upadku statku powietrznego,
7) huraganu,
8) zatopienia,
9) deszczu nawalnego,
10)gradu,
11)powodzi,
12) lawiny,
13) osuwania siê i zapadania ziemi,
14) nag³ego dzia³ania czynnika termicznego lub chemicznego pocho-

dz¹cego z zewn¹trz lub wewn¹trz pojazdu,
15) samoistnego otwarcia pokrywy przedniej silnika lub baga¿nika,
16) u¿ycia pojazdu w zwi¹zku z koniecznoœci¹ ratowania ¿ycia lub zdro-

wia ludzkiego.

3. Przez okreœlenia u¿yte w niniejszych OWU rozumie siê:
1) dewastacja - rozmyœlne uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu

ubezpieczenia dokonane przez osoby trzecie, w zwi¹zku z doko-
naniem lub usi³owaniem dokonania kradzie¿y z w³amaniem lub
rabunku;

2) grad - opad atmosferyczny w postaci bry³ek lodu;
3) huragan - dzia³anie wiatru o prêdkoœci nie mniejszej ni¿ 17,5 m/s,

którego dzia³anie wyrz¹dzi³o masowe szkody (pojedyncze szkody
uwa¿a siê za spowodowane przez huragan, je¿eli w najbli¿szym
s¹siedztwie stwierdzono dzia³anie huraganu);

4) lawina - gwa³towne osuwanie siê po stromym zboczu le¿¹cego
na jego powierzchni materia³u, np. œniegu, b³ota, kamieni;

5) osuwanie siê ziemi - ruch ziemi na stokach niespowodowany dzia-
³alnoœci¹ ludzk¹;

6) powódŸ - zalanie terenów w nastêpstwie podniesienia siê stanu
wody w korytach wód p³yn¹cych lub zbiornikach wód stoj¹cych
na skutek opadów: atmosferycznych, topnienia œniegu i lodu, za-
torów lodowych oraz sp³ywu wód po stokach, zboczach górskich
i falistych lub podniesienia siê poziomu morskich wód przybrze¿-
nych;

7) po¿ar - ogieñ, który przedosta³ siê poza palenisko lub powsta³
samoistnie bez paleniska i rozszerzy³ siê o w³asnej sile;

8) uderzenie pioruna - gwa³towne odprowadzenie ³adunku elek-
trycznego z atmosfery do ziemi bezpoœrednio przez ubezpieczo-
ny obiekt;

9) upadek statku powietrznego - katastrofa lub przymusowe l¹do-
wanie obiektu lataj¹cego, a tak¿e upadek jego czêœci lub przewo-
¿onego w nim ³adunku na ubezpieczone mienie;

10)wybuch - gwa³towna zmiana stanu równowagi uk³adu z jedno-
czesnym wyzwoleniem siê gazów, py³ów, pary lub cieczy wywo³a-
ne ich w³aœciwoœci¹ rozprzestrzeniania siê (eksplozja); w odniesie-
niu do naczyñ ciœnieniowych i innych podobnych zbiorników,
warunkiem uznania szkody za spowodowan¹ wybuchem jest, aby
œciany tych urz¹dzeñ uleg³y rozdarciu w takich rozmiarach, i¿ wsku-
tek ujœcia gazów, py³ów, pary lub cieczy, nast¹pi³o nag³e wyrów-
nanie ciœnieñ; za wybuch uwa¿a siê równie¿ implozjê polegaj¹c¹
na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu pró¿niowego przez ciœnie-
nie zewnêtrzne;
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11) zatopienie pojazdu - przep³yw przez pojazd cieczy na skutek czê-
œciowego lub ca³kowitego zanurzenia siê pojazdu w zbiornikach
wód stoj¹cych lub p³yn¹cych;

12)zapadanie siê ziemi - nag³e obni¿enie siê terenu z powodu zawa-
lenia siê podziemnych, pustych przestrzeni w gruncie, które po-
wsta³y wskutek procesów naturalnych, a nie w nastêpstwie jakiej-
kolwiek dzia³alnoœci cz³owieka.

Wy³¹czenia odpowiedzialnoœci

§ 4

UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody:
1. wyrz¹dzone umyœlnie lub wskutek ra¿¹cego niedbalstwa przez Ubez-

pieczonego lub wyrz¹dzone umyœlnie przez osobê, z któr¹ Ubezpie-
czony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,

2. podczas kierowania pojazdem przez Ubezpieczonego lub osobê upo-
wa¿nion¹ do kierowania pojazdem:
1) w stanie po u¿yciu alkoholu lub w stanie nietrzeŸwoœci, po u¿yciu

narkotyków lub innych œrodków odurzaj¹cych,
2) bez uprawnieñ do kierowania tym pojazdem, w tym bez wa¿nego

prawa jazdy,
3. w czasie ruchu pojazdu, gdy nie posiada³ on wa¿nego badania tech-

nicznego, nie by³ zarejestrowany b¹dŸ nie by³ dopuszczony do ruchu
lub by³ niesprawny technicznie, o ile mia³o to wp³yw na powstanie
szkody, a w odniesieniu do tego pojazdu istnia³ wymóg dokonywania
okresowych badañ technicznych oraz wymóg rejestracji,

4. wynik³e z po¿aru pojazdu, jego wyposa¿enia podstawowego lub do-
datkowego bêd¹cego nastêpstwem niesprawnej lub nie posiadaj¹cej
wa¿nego przegl¹du technicznego instalacji gazowej,

5. powsta³e wskutek dzia³añ wojennych, strajków, zamieszek, rozruchów,
aktów terrorystycznych, a tak¿e w pojazdach czynnie uczestnicz¹cych
w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg,

6. powsta³e w czasie u¿ywania pojazdów w zwi¹zku z obowi¹zkowymi
œwiadczeniami na rzecz wojska, policji lub innych podmiotów,

7. górnicze w rozumieniu prawa górniczego,
8. spowodowane dzia³aniem energii atomowej,
9. spowodowane trzêsieniem ziemi,
10. polegaj¹ce na utracie pojazdu wskutek przyw³aszczenia,
11. stanowi¹cym w³asnoœæ osoby innej ni¿ wymieniona w dokumencie

ubezpieczenia jako Ubezpieczony,
12. spowodowane podczas wyœcigów, konkursów i treningów do tych

jazd,
13. powsta³e wskutek niew³aœciwej lub niezgodnej z przeznaczeniem po-

jazdu eksploatacji i normami okreœlonymi przez producenta pojazdu,
14. powsta³e wskutek niew³aœciwego za³adowania, zabezpieczenia

i przewo¿enia ³adunku w pojeŸdzie,
15. je¿eli kieruj¹cy pojazdem w razie uczestnictwa w wypadku drogo-

wym nie zatrzyma³ siê lub oddali³ siê z miejsca wypadku,
16. podczas u¿ywania pojazdu, jako narzêdzia przestêpstwa przez Ubez-

pieczaj¹cego/Ubezpieczonego lub inn¹ osobê upowa¿nion¹ do kie-
rowania pojazdem,

17. podczas u¿ycia pojazdu jako rekwizytu,
18. w pojazdach prototypowych lub u¿ywanych do jazd próbnych,
19. w pojazdach wynajmowanych zarobkowo, wypo¿yczanych (rent a car),

oddawanych w odp³atne u¿ytkowanie,
20. w innych szklanych elementach pojazdu, m.in. szyberdachach, szk³ach

reflektorów i œwiate³,
21. powsta³e w elementach zwi¹zanych z szybami tj. w uszczelkach, li-

stwach, folii antyw³amaniowej, ogrzewaniu, instalacji alarmowej, an-
tenie radiowej chyba, ¿e powsta³y one jednoczeœnie z uszkodzeniem
lub zniszczeniem szyby lub gdy ich wymiana podyktowana jest tech-
nologi¹ naprawy lub wymiany szyby,

22. polegaj¹ce na uszkodzeniu /zniszczeniu szyby/szyb posiadaj¹cej wcze-
œniejsze uszkodzenia.

Zawarcie umowy i okres ubezpieczenia

§ 5

1. Umowê zawiera siê przy zawarciu umowy ubezpieczenia Auto Casco lub
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na podstawie pisemnego wnio-
sku Ubezpieczaj¹cego oraz po sprawdzeniu cech identyfikacyjnych po-
jazdu i dokonaniu indywidualnej oceny ryzyka.

2. Umowê ubezpieczenia zawiera siê na okres 12 miesiêcy, z zastrze¿e-
niem ust. 3.

3. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego umowa ubezpieczenia mo¿e zostaæ
zawarta w trakcie trwania umowy ubezpieczenia Auto Casco lub OC

posiadaczy pojazdów mechanicznych z zastrze¿eniem, ¿e ochrona
ubezpieczeniowa koñczy siê z koñcem okresu ochrony ubezpiecze-
niowej wynikaj¹cej z polisy Auto Casco lub OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych.

4. UNIQA TU S.A. potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia polis¹.

5. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia UNIQA TU S.A. mo¿e zwró-
ciæ siê do Ubezpieczaj¹cego o wykazanie okolicznoœci podanych we
wniosku.

6. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta wy³¹cznie w przypadku, gdy
w chwili zawierania umowy ubezpieczenia szyby podlegaj¹ce ubez-
pieczeniu nie s¹ zniszczone oraz nie posiadaj¹ ¿adnych widocznych
uszkodzeñ.

7. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. rozpoczyna siê od dnia wskazane-
go w polisie, jednak nie wczeœniej ni¿ od dnia nastêpnego po op³ace-
niu sk³adki lub pierwszej raty sk³adki i trwa przez okres ubezpieczenia
wskazany w polisie chyba, ¿e umowa ubezpieczenia rozwi¹za³a siê
przed tym terminem.

8. W przypadku, gdy na polisie wpisano godzinê, odpowiedzialnoœæ
UNIQA TU S.A. rozpoczyna siê od dnia i godziny wskazanej w polisie,
jednak nie wczeœniej ni¿ z chwil¹ op³acenia sk³adki lub jej pierwszej
raty.

9. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego UNIQA TU S.A. mo¿e przyj¹æ odpo-
wiedzialnoœæ od dnia, godziny wskazanej w polisie jeszcze przed op³a-
ceniem sk³adki lub jej pierwszej raty.

10. W przypadku p³atnoœci w formie przelewu dopuszcza siê ustalenie
maksymalnie 14 dniowego terminu op³acenia sk³adki liczonego od
pocz¹tku odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. okreœlonego w polisie.

Suma ubezpieczenia i sk³adka

§ 6

1. Górn¹ granicê odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. w okresie ubezpie-
czenia stanowi suma ubezpieczenia okreœlona na polisie, nie wy¿sza
ni¿ 2.000 z³, z zastrze¿eniem ust. 2.

2. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu, a¿ do wyczerpania, o ka¿d¹
kwotê wyp³acon¹ na pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby/
szyb oraz kosztów parkowania.

3. Po szkodzie, sumê ubezpieczenia mo¿na ponownie podwy¿szyæ do
pe³nej wysokoœci. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio.

4. Sk³adkê za ubezpieczenie szyb wylicza siê w oparciu o taryfê sk³adek
obowi¹zuj¹c¹ w dniu zawierania umowy ubezpieczenia.

5. Sk³adkê oblicza siê za czas trwania odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A.

6. Sk³adka za ubezpieczenie p³atna jest jednorazowo w dniu zawierania
umowy ubezpieczenia chyba, ¿e strony umówi³y siê inaczej.

7. Ubezpieczaj¹cy ma obowi¹zek op³aciæ sk³adkê w terminach wskaza-
nych w polisie.

8. W przypadku powstania szkody przed op³aceniem sk³adki ubezpie-
czeniowej, UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo potr¹cenia wyma-
galnej sk³adki z kwoty przyznanego odszkodowania.

9. W razie ujawnienia okolicznoœci, która poci¹ga za sob¹ istotn¹ zmianê
prawdopodobieñstwa wypadku, ka¿da ze stron mo¿e ¿¹daæ odpo-
wiedniej zmiany wysokoœci sk³adki, poczynaj¹c od chwili, w której zasz³a
ta okolicznoœæ, nie wczeœniej jednak ni¿ od pocz¹tku bie¿¹cego okre-
su ubezpieczenia. W razie zg³oszenia takiego ¿¹dania druga strona,
mo¿e w terminie 14 dni wypowiedzieæ umowê ze skutkiem natych-
miastowym.

10. W razie op³acania sk³adki w ratach, niezap³acenie w terminie kolejnej
raty sk³adki powoduje ustanie odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A.,
o ile po up³ywie terminu UNIQA TU S.A. wezwa³o Ubezpieczaj¹cego
do zap³aty z zagro¿eniem, ¿e brak zap³aty w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialnoœci, a rata
sk³adki w wyznaczonym terminie nie zosta³a uiszczona.
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11. Je¿eli UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ jeszcze przed zap³ace-
niem sk³adki lub jej pierwszej raty, a sk³adka lub jej pierwsza rata nie
zosta³a zap³acona w terminie, UNIQA TU S.A. mo¿e wypowiedzieæ
umowê ze skutkiem natychmiastowym i ¿¹daæ zap³aty sk³adki za okres,
przez który ponosi³o odpowiedzialnoœæ. W przypadku braku wypo-
wiedzenia umowy wygasa ona z koñcem okresu, na który przypada³a
niezap³acona sk³adka.

12. W przypadku rozwi¹zania umowy przed up³ywem okresu, na jaki
umowa zosta³a zawarta, Ubezpieczaj¹cemu przys³uguje zwrot sk³adki
za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

13. Podstawê do zwrotu sk³adki stanowi pisemny wniosek Ubezpieczaj¹-
cego, w którym nale¿y podaæ numer umowy ubezpieczenia, a w przy-
padku zbycia pojazdu - dodatkowo kopia dokumentu przeniesienia
prawa w³asnoœci.

Wypowiedzenie i rozwi¹zanie umowy

§ 7

1. Je¿eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres d³u¿szy ni¿ szeœæ
miesiêcy Ubezpieczaj¹cy ma prawo odst¹pienia od umowy ubezpie-
czenia, w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczaj¹cy jest
przedsiêbiorc¹ w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Odst¹pie-
nie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczaj¹cego z obo-
wi¹zku zap³acenia sk³adki za okres, w jakim UNIQA TU S.A. udziela³o
ochrony ubezpieczeniowej.

2. Rozwi¹zanie umowy ubezpieczenia nastêpuje:
1) z dniem:

a) zbycia pojazdu,
b) wycofania pojazdu z ruchu,
c) up³ywu okresu wypowiedzenia,
d) odst¹pienia od umowy ubezpieczenia,
e) wyczerpania siê sumy ubezpieczenia okreœlonej w umowie

ubezpieczenia,
f) dorêczenia Ubezpieczaj¹cemu oœwiadczenia UNIQA TU S.A.

o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 11,

g) dorêczenia oœwiadczenia drugiej stronie o wypowiedzeniu
umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, o któ-
rym mowa w § 6 ust. 9.

h) z up³ywem 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczaj¹cego
wezwania do zap³aty kolejnej raty sk³adki wys³anego po up³y-
wie terminu jej p³atnoœci z zagro¿eniem, ¿e brak zap³aty
w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania spowoduje ustanie
odpowiedzialnoœci, gdy Ubezpieczaj¹cy nie dokona³ zap³aty
we wskazanym terminie.

i) nie póŸniej ni¿ z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia wska-
zanego w polisie.

3. Ubezpieczaj¹cy mo¿e wypowiedzieæ umowê w przypadku, o którym
mowa w § 6 ust. 9 niniejszych OWU oraz z zachowaniem miesiêczne-
go okresu wypowiedzenia po zaistnieniu szkody niezale¿nie od tego
czy UNIQA TU S.A. wyp³aci³o odszkodowanie czy te¿ odmówi³o jego
wyp³aty.

4. UNIQA TU S.A. mo¿e wypowiedzieæ umowê ubezpieczenia w przy-
padkach okreœlonych w § 6 ust. 9 i § 6 ust. 11, a ponadto z zachowa-
niem miesiêcznego okresu wypowiedzenia z wa¿nych powodów, które
musz¹ byæ pod rygorem niewa¿noœci wymienione w umowie ubez-
pieczenia

Postêpowanie w razie wyst¹pienia szkody

§ 8

1. W razie wyst¹pienia szkody Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony lub osoba
upowa¿niona do kierowania pojazdem obowi¹zana jest:
1) niezw³ocznie, nie póŸniej ni¿ w terminie 7 dni roboczych od daty

powstania zdarzenia lub uzyskania o niej informacji powiadomiæ
telefonicznie Centrum Pomocy UNIQA, dzia³aj¹ce ca³odobowo;
numery telefonów zamieszczone s¹ w dokumencie ubezpieczenia.

2) podaæ wszelkie dostêpne informacje potrzebne do ustalenia za-
kresu odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A., w szczególnoœci:
a) swoje nazwisko i adres zamieszkania,
b) nazwisko i adres Ubezpieczonego,
c) markê, typ, model oraz numer rejestracyjny pojazdu,
d) numer polisy AutoSzyby Plus24,

e) numer telefonu, pod którym Centrum Pomocy UNIQA mo¿e
siê z nim skontaktowaæ,

f) krótki opis zdarzenia objêtego ubezpieczeniem AutoSzyby Plus24,
3) postêpowaæ zgodnie z dyspozycjami Centrum Pomocy UNIQA,

zwi¹zanymi z podjêtym procesem likwidacji szkody,
4) podj¹æ odpowiednie dzia³ania, przewidziane przepisami Ustawy

Prawo o ruchu drogowym, w celu zapewnienia bezpieczeñstwa
ruchu w miejscu kolizji lub wypadku,

5) w przypadku kolizji z innym pojazdem odnotowaæ dane pojazdu
i w³aœciciela, dane osoby kieruj¹cej pojazdem oraz numer polisy
OC (lub innego dokumentu ubezpieczenia), nazwê i adres Ubez-
pieczyciela, z którym zawarto ubezpieczenie.

2. Na ¿¹danie Przedstawiciela warsztatu naprawczego wspó³pracuj¹ce-
go z UNIQA, Ubezpieczony zobowi¹zany jest do:
1) okazania dokumentów ubezpieczenia,
2) umo¿liwienia mu dokonania czynnoœci niezbêdnych do ustalenia

okolicznoœci zdarzenia i rozmiaru szkody a tym samym spe³nienia
œwiadczenia objêtego umow¹ ubezpieczenia,

3) przekazania posiadanych dokumentów i dowodów dotycz¹cych
okolicznoœci powstania i rozmiaru szkody,

4) udzielenia pomocy w dochodzeniu przez UNIQA TU S.A. rosz-
czeñ przeciwko sprawcy szkody.

3. W razie naruszenia z winy umyœlnej lub ra¿¹cego niedbalstwa obo-
wi¹zków okreœlonych w ust. 1 i 2, UNIQA TU S.A. mo¿e odpowiednio
zmniejszyæ œwiadczenie, je¿eli naruszenie przyczyni³o siê do zwiêksze-
nia szkody lub uniemo¿liwi³o ustalenie okolicznoœci jej powstania.

4. Ubezpieczony powinien wykonaæ naprawê/wymianê uszkodzonej lub
zniszczonej szyby/szyb u Przedstawiciela warsztatu naprawczego
wspó³pracuj¹cego z UNIQA.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, rozliczenie z warsztatem na-
stêpuje na zasadach okreœlonych w porozumieniu zawartym miêdzy
UNIQA TU S.A., a Przedstawicielem warsztatu wspó³pracuj¹cego
z UNIQA.

6. W przypadku wykonania naprawy/wymiany uszkodzonej/zniszczonej
szyby w warsztacie nie bêd¹cym Przedstawicielem warsztatu napraw-
czego wspó³pracuj¹cego z UNIQA, wyp³acane jest odszkodowanie
odpowiadaj¹ce wielkoœci szkody, ale nie wiêksze ni¿ odpowiedni koszt
naprawy lub wymiany uszkodzonej/zniszczonej szyby ustalony w opar-
ciu o cennik obowi¹zuj¹cy u Przedstawiciela warsztatu naprawczego
wspó³pracuj¹cego z UNIQA.

Postêpowanie UNIQA TU S.A. w razie wyst¹pienia zdarzenia

§ 9

1. W ramach ubezpieczenia AutoSzby PLUS24, UNIQA TU S.A. zobowi¹-
zana jest do pokrycia kosztów:
1) naprawy uszkodzonej szyby w ubezpieczonym pojeŸdzie, o ile jest

to mo¿liwe w ocenie Przedstawiciela warsztatu naprawczego
wspó³pracuj¹cego z UNIQA,

2) wymiany uszkodzonej lub zniszczonej szyby/szyb w stopniu unie-
mo¿liwiaj¹cym naprawê.

2. UNIQA TU S.A. pokrywa koszty naprawy/wymiany uszkodzonej szy-
by/szyb do wysokoœci aktualnej sumy ubezpieczenia okreœlonej w ni-
niejszych OWU.

3. Koszty, jakie pokrywa UNIQA TU S.A. obejmuj¹, z zastrze¿eniem ust.
5, 6 i 7:
1) koszty zakupu i wymiany szyby/szyb w³aœciwej dla danej marki

i modelu pojazdu o parametrach u¿ytkowych analogicznych do
szyby/szyb podlegaj¹cych wymianie,

2) koszty wykonania us³ugi,
3) koszty parkowania uszkodzonego pojazdu w miejscu strze¿onym.

4. W przypadku, kiedy istniej¹ technologiczne warunki do naprawy uszko-
dzeñ punktowych szyby/szyb bez koniecznoœci jej wymiany, dokony-
wana jest naprawa.

5. Je¿eli Przedstawiciel warsztatu naprawczego wspó³pracuj¹cego z UNIQA
poinformuje Ubezpieczaj¹cego o braku mo¿liwoœci naprawy/wymiany
uszkodzonej szyby/szyb w terminie 24 godzin od momentu zg³oszenia
szkody, UNIQA TU S.A. pokryje w uzasadnionych przypadkach, w ramach
sumy ubezpieczenia poniesione koszty parkowania uszkodzonego pojaz-
du w miejscu strze¿onym do wysokoœci faktycznie poniesionych kosztów,
jednak nie wiêcej ni¿ 500 z³ brutto za ca³y okres parkowania.
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6. UNIQA TU S.A. nie jest zobowi¹zana do zwrotu kosztów parkowania,
o których mowa w ust. 5, je¿eli koniecznoœæ us³ugi parkowania uszko-
dzonego pojazdu nie zosta³a wczeœniej uzgodniona z UNIQA TU S.A.

7. W szczególnych przypadkach, je¿eli ubezpieczony pojazd nie mo¿e
bezpiecznie kontynuowaæ jazdy do warsztatu wspó³pracuj¹cego
z UNIQA TU S.A., i istniej¹ technologiczne mo¿liwoœci naprawy uszko-
dzonej szyby/szyb, to us³uga mo¿e byæ wykonana w miejscu postoju
pojazdu w terminie uzgodnionym z Ubezpieczonym. Decyzjê o za-
sadnoœci i mo¿liwoœci wykonania us³ugi naprawy/wymiany szyby/szyb
w miejscu postoju pojazdu podejmuje Przedstawiciel warsztatu na-
prawczego wspó³pracuj¹cego z UNIQA.

8. W przypadku, gdy Przedstawiciel warsztatu naprawczego wspó³pra-
cuj¹cego z UNIQA z przyczyn le¿¹cych po stronie tego warsztatu nie
wykona us³ugi polegaj¹cej na wymianie szyby/szyb w terminie uzgod-
nionym z Ubezpieczaj¹cym, Ubezpieczaj¹cy mo¿e wykonaæ us³ugê w
innym warsztacie.

9. W przypadku okreœlonym w ust. 8, UNIQA TU S.A. dokona zwrotu
poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 3, maksymalnie do
wysokoœci sumy ubezpieczenia.

Ustalenie i wyp³ata odszkodowania

§ 10

1. Wysokoœæ odszkodowania odpowiada wielkoœci szkody i wyliczana jest
w oparciu o wycenê kosztów naprawy/wymiany uszkodzonej lub znisz-
czonej szyby/szyb na now¹/nowe, z zastrze¿eniem ust. 2.

2. Wycena kosztów sporz¹dzona jest w oparciu o cenniki us³ug detalicz-
nych oraz szyb obowi¹zuj¹ce u Przedstawiciela warsztatu naprawcze-
go wspó³pracuj¹cego z UNIQA przez:
1) Przedstawiciela warsztatu naprawczego wspó³pracuj¹cego z UNIQA

- w przypadku, gdy naprawa lub wymiana uszkodzonej lub zniszczo-
nej szyby/szyb na now¹/nowe bêdzie mia³a miejsce w warsztacie na-
prawczym wspó³pracuj¹cym z UNIQA TU S.A.,

2) UNIQA TU S.A. - w przypadku, gdy naprawa lub wymiana szyby/
szyb na nowe/now¹ bêdzie mia³a miejsce w warsztacie nie nale¿¹-
cym do Przedstawiciela warsztatu naprawczego wspó³pracuj¹cego
z UNIQA.

3. W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 8, wysokoœæ odszkodowania
wyliczana jest w oparciu o przedstawione faktury poœwiadczaj¹ce do-
konanie naprawy lub wymiany uszkodzonej/zniszczonej szyby/szyb
w dowolnym warsztacie.

4. UNIQA TU S.A. ma prawo do zweryfikowania wartoœci szkody,
uwzglêdniaj¹c sugerowane przez producenta lub oficjalnego impor-
tera ceny danego modelu szyby, powiêkszone o koszt jej wymiany.

5. UNIQA TU S.A. wyp³aca odszkodowanie w terminie 30 dni, licz¹c od
daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie.

6. UNIQA TU S.A. zobowi¹zane jest powiadomiæ na piœmie osobê upraw-
nion¹ o wysokoœci przyznanego odszkodowania albo o przyczynach
odmowy jego wyp³aty.

Roszczenia regresowe

§ 11

1. Z dniem wyp³aty odszkodowania, roszczenia Ubezpieczonego prze-
ciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodê, przechodz¹ z mocy
prawa na UNIQA TU S.A. do wysokoœci wyp³aconego odszkodowa-
nia. Je¿eli UNIQA TU S.A. pokry³o tylko czêœæ szkody, Ubezpieczone-
mu przys³uguje, co do pozosta³ej czêœci pierwszeñstwo zaspokojenia
przed roszczeniami UNIQA TU S.A.

2. Nie przechodz¹ na UNIQA TU S.A. roszczenia Ubezpieczonego prze-
ciwko osobom pozostaj¹cym z nim we wspólnym gospodarstwie do-
mowych, chyba ¿e sprawca wyrz¹dzi³ szkodê umyœlnie.

3. Ubezpieczony ma obowi¹zek udzieliæ UNIQA TU S.A. wszelkiej po-
mocy przy dochodzeniu roszczeñ, o których mowa w ust. 1, dostar-
czaj¹c dokumenty i podaj¹c informacje niezbêdne do skutecznego
ich dochodzenia.

4. UNIQA TU S.A. mo¿e odmówiæ wyp³aty odszkodowania w ca³oœci lub
w czêœci, je¿eli Ubezpieczaj¹cy, bez zgody UNIQA TU S.A., zrzeknie
siê praw przys³uguj¹cych mu w stosunku do osób odpowiedzialnych
za szkodê. Jeœli zrzeczenie siê lub ograniczenie roszczenia zostanie
ujawnione po wyp³acie odszkodowania, UNIQA TU S.A. mo¿e ¿¹daæ
zwrotu ca³oœci lub czêœci wyp³aconego odszkodowania.

5. Zasady wynikaj¹ce z ustêpów poprzedzaj¹cych stosuje siê odpowied-
nio w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek.

W³aœciwoœæ prawa i s¹du

§ 12

1. Prawem w³aœciwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie
niniejszych OWU jest prawo polskie.

2. Powództwo o roszczenia wynikaj¹ce z umowy ubezpieczenia mo¿na
wytoczyæ albo wed³ug przepisów o w³aœciwoœci ogólnej albo przed
s¹d w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczaj¹ce-
go, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Postanowienia koñcowe

§ 13

1. W porozumieniu z Ubezpieczaj¹cym mog¹ byæ stosowane w umowie
ubezpieczenia warunki dodatkowe lub odmienne od przyjêtych w ni-
niejszych OWU pod warunkiem, ¿e nie s¹ one sprzeczne z bezwzglêd-
nie obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, a ich wprowadzenie nast¹pi³o
w formie pisemnej i zosta³o potwierdzone przez strony umowy.

2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej,
UNIQA TU S.A. na ¿¹danie Ubezpieczonego udzieli mu informacji
o postanowieniach zawartej umowy oraz OWU w zakresie, w jakim
dotycz¹ jego praw i obowi¹zków.

3. Wszystkie oœwiadczenia i zawiadomienia maj¹ce zwi¹zek z umow¹
ubezpieczenia powinny byæ sk³adane na piœmie za pokwitowaniem
odbioru lub przes³ane listem poleconym pod rygorem niewa¿noœci
lub bezskutecznoœci.

4. W umowie ubezpieczenia strony mog¹ postanowiæ, ¿e zawiadomie-
nia i oœwiadczenia sk³adane przez strony umowy bêd¹ dostarczane
drugiej stronie za pomoc¹:
1) listu elektronicznego (e-mail) - pod wskazany przez strony adres

poczty elektronicznej,
2) wiadomoœci tekstowej (sms) - pod wskazany numer telefonu ko-

mórkowego,
3) faksu lub telefonu - pod wskazany numer telefonu stacjonarnego.

5. Forma przekazywania informacji oraz sk³adania oœwiadczeñ i zawia-
domieñ do UNIQA TU S.A. przez Ubezpieczaj¹cego powinna byæ okre-
œlona miêdzy stronami w piœmie przes³anym do UNIQA TU S.A., na
wniosku ubezpieczeniowym lub innym druku np. formularzu zg³o-
szenia szkody.

Skargi i za¿alenia

§ 14

1. Ubezpieczaj¹cemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przy-
s³uguje prawo do pisemnego zg³aszania do Centrali UNIQA TU S.A.
skarg i za¿aleñ na zaniedbania lub nienale¿yte wykonywanie obowi¹z-
ków przez osoby lub jednostki dzia³aj¹ce w imieniu i na rzecz UNIQA
TU S.A.

2. UNIQA TU S.A. jest zobowi¹zane rozpatrzyæ skargê lub za¿alenie bez
zbêdnej zw³oki, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 30 dni od daty jej
wp³ywu.

§ 15

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone Uchwa³¹
Zarz¹du UNIQA TU S.A. Nr 69/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. i maj¹ zasto-
sowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 czerwca 2009 r.
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