
Celem niniejszej Karty jest dostarczenie najwa�niejszych  
informacji dotycz�cych oferowanego ubezpieczenia. 

Jest to przewodnik, który ma pomóc w wyborze polisy  
najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Informacje i dane, 
które tutaj nie s� wyczerpuj�ce. Pełen zakres informacji znaj-
duje si� w certyfikacie ubezpieczenia oraz w zał�czonych 
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Ogólne warunki Ubezpieczenia dla 
pakietu assistance Klikochron dla 
sprz�tu budowlanego

1. Jakie ubezpieczenie oferujemy? 
Oferujemy ubezpieczenie maj�tkowe, które pozwoli obj�� ochron� 
posiadane przez Ciebie produkty, zgodnie z zał�czonymi 
Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

2.  Co obj�te jest ubezpieczeniem?
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje produkt okre�lony w certy-
fikacie ubezpieczenia. W zale�no�ci od wykupionej ochrony 
b�dziemy rekompensowa� straty zwi�zane z ubezpieczonym 
produktem spowodowane nieprzewidzianymi i gwałtownymi 
uszkodzeniami, napadem, włamaniem lub kradzie��, albo 
obejmiemy produkt przedłu�on� gwarancj�. Aby uzyska� 
wi�cej szczegółowych informacji o ochronie, nale�y zapozna� 
si� z certyfikatem ubezpieczeniowym i Ogólnymi Warunkami 
Ubezpieczenia. Odszkodowanie wypłacone w przypadku ewen-
tualnej naprawy: w przypadku wyst�pienia zdarzenia ubez-
pieczeniowego, b�dziemy rekompensowa� wszelkie koszty 
niezb�dne do naprawy ubezpieczonego przedmiotu wykony-
wanej przez podmiot wykonuj�cy naprawy zlecone przez nas (w 
tym kosztów dodatkowych materiałów, robocizny i transportu), 
przy czym wypłata odszkodowania jest ograniczona do rzeczy-
wistej warto�ci produktu. Odszkodowanie nale�ne w przypadku 
szkody całkowitej: je�li nie jest mo�liwe wykonanie naprawy 
otrzymasz (o ile dotyczy) albo porównywalny produkt albo 
rekompensat� odpowiadaj�c� rzeczywistej warto�ci produktu.

Powy�sza lista nie jest wyczerpuj�ca. Aby uzyska� dokładne infor-
macje, prosimy o zapoznanie si� z warunkami ubezpieczenia.

3.   Ile wynosi składka ubezpieczeniowa i kiedy jest 
wymagalna?

Wysoko�� składki oparta jest o rzeczywist� cen� ubezpiecza-
nego produktu.

Składka jest jednorazowa i płatna natychmiast bezpo�rednio 
w momencie zawarcia umowy. 

Nie dochodzi do obj�cia ochron� ubezpieczeniow�, je�eli jedno-
razowa lub pierwsza składka nie zostanie zapłacona, chyba �e 
nie jeste� odpowiedzialny za niepłacenie.

Szczegółowe informacje mo�na znale�� w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia.

4.   Co jest wykluczone z ubezpieczenia?
Nie jeste�my w stanie obj�� ochron� ka�dego mo�liwego przy-
padku. Niektóre przypadki s� zatem wył�czone z ochrony ubez-
pieczeniowej. Poni�ej zamieszczono list� tych wył�cze�, które 
uwa�amy za najwa�niejsze:
•   umy�lne działanie ubezpieczonego,
•  zu�ycie produktu wywołane normalnym u�ytkowaniem,
•  uszkodzenia kosmetyczne
•   wady materiałowe i produkcyjne (chyba �e ubezpieczenie 

obejmuje przedłu�enie gwarancji, a zdarzenie jest obj�te 
ochron�).

Powy�sza lista nie jest wyczerpuj�ca. Dalsze wył�czenia podano 
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

5.  Czy istnieje franczyza redukcyjna?
W zale�no�ci od wykupionej polisy ubezpieczeniowej mo�e 
okaza� si�, �e b�dziesz musiał zapłaci� okre�lon� kwot� w przy-
padku wyst�pienia zdarzenia ubezpieczeniowego, która pozwoli 
pokry� cz��� kosztów likwidacji szkody.

Dalsze szczegóły mo�na znale�� w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia.

6.   Jakie obowi�zki spoczywaj� na ubezpieczonym?
W okresie ubezpieczenia, nale�y przechowywa� ubezpieczony 
produkt w odpowiednich warunkach oraz nale�y podj�� wszelkie 
�rodki ostro�no�ci, aby zapobiec lub przynajmniej zminimalizowa� 
ryzyko uszkodzenia.

Po wyst�pieniu zdarzenia ubezpieczeniowego, trzeba podj�� 
działania maj�ce na celu minimalizacje szkody. W przypadku 
wyst�pienia zdarzenia obj�tego ubezpieczeniem, prosimy o 
niezwłoczny kontakt z nami lub naszym przedstawicielem 
(szczegóły dost�pne w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

Aby ubiega� si� o odszkodowanie w przypadku szkody poniesionej 
przez ubezpieczonego, nale�y zgłosi� szkod� w naszym serwisie, 
a nast�pnie post�powa� zgodnie z instrukcjami, jak podano w 
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W razie w�tpliwo�ci lub je�li 
wymagane s� dodatkowe działania, nasi przedstawiciele pomog� i 
poprowadz� Ci� przez proces likwidacji szkody, aby� uzyskał swoje 
odszkodowanie w mo�liwie najkrótszym czasie.

Prosz� zwróci� szczególn� uwag� na swoje obowi�zki opisane 
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Je�li �wiadomie je 
naruszysz, mo�emy by� zwolnieni z naszego obowi�zku zapłaty 
odszkodowania. Je�li ra��ce zaniedbanie zostanie wykryte, 
mamy prawo, a zmniejszy� odszkodowanie, uwzgl�dniaj�c wag� 
naruszenia i stopie� winy

7.   Jak długo obowi�zuje umowa ubezpieczenia?
Umowa zostaje zawarta w momencie nabycia ubezpiecze-
nia za po�rednictwem naszej strony internetowej lub naszych 
sklepów partnerskich. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna 
si� w terminie okre�lonym w dokumentach ubezpieczeniowych, 
które otrzymasz od nas poczt� elektroniczn�.

Je�li ubezpieczenie zostało nabyt� oddzielnie od zakupu 
przedmiotów ubezpieczenia, mo�e by� zastosowany okres 
karencji, ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie si� dopiero po 
jej zako�czeniu w sposób okre�lony w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia. Okres karencji rozpoczyna si� w dniu 
okre�lonym w dokumentach ubezpieczeniowych wysyłanych 
za po�rednictwem poczty elektronicznej

Ubezpieczenie zako�czy si� automatycznie, bez konieczno�ci 
jakiegokolwiek dodatkowego powiadomienia. Dat� zako�czenia 
ochrony ubezpieczeniowej mo�na znale�� w dokumentach 
ubezpieczeniowych ci otrzymanych za po�rednictwem poczty 
elektronicznej.

Ubezpieczenie zako�czy si� tak�e z momentem wypłaty rekom-
pensaty pieni��nej, w przypadku wyst�pienia szkody całkowitej 
Dalsze szczegóły mo�na znale�� w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia.

8.   W jaki sposób mo�na zako�czy�  
umow� ubezpieczenia?

Obie strony mog� rozwi�za� umow� po zaistnieniu zdarzenia 
ubezpieczeniowego. Zwró� uwag�, i� rozwi�zanie umowy mo�e 
nast�pi� tylko w ci�gu jednego miesi�ca po zako�czeniu procesu 
likwidacji szkody.

9.  Obowi�zuj�ce prawo i wła�ciwo�� miejscow� s�du
Umowa ubezpieczenia regulowana jest przez przepisy 
lokalne, chyba �e zastrze�ona jest wła�ciwo�� przepisów prawa 
mi�dzynarodowego. Sprawy s�dowe wynikaj�ce z umowy ubez-
pieczenia mog� by� podniesione w s�dzie wła�ciwym miejscowo 
dla siedziby zakładu ubezpiecze� lub siedziby jego oddziału. 
Dla osób fizycznych wła�ciwym mo�e by� s�d wła�ciwy dla ich 
miejsca zamieszkania. Szczegółowe zasady reguluj� Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia. 
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