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„eMOTO ASSISTANCE”

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group
KRS 11036, S¹d Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydzia³ Gospodarczy KRS
NIP 525-21-66-530, Kapita³ zak³adowy: 61.500.000,00 z³ – op³acony w ca³oœci
ul. Rydygiera 21A, 01-793 Warszawa
tel.: (+48 22) 544 14 70–71, faks: (+48 22) 544 14 74

W przypadku utraty lub unieruchomienia pojazdu uniemo¿liwia-
j¹cego kontynuowanie jazdy w sposób bezpieczny albo zgodny
z przepisami z powodu:
• awarii pojazdu;
• wypadku;
• kradzie¿y pojazdu lub jego czêœci;
• roz³adowania akumulatora;
• zgubienia lub z³amania kluczyków;
• przebicia opony;
• braku benzyny;

nale¿y:
1. Powiadomiæ Centralê telefonicznie pod numerem:
(+48 22) 326 38 88 (po³¹czenie p³atne).
2. Podaæ wszystkie dane niezbêdne do ustalenia zakresu ewentualnej
pomocy takie jak:

• nazwisko i imiê w³aœciciela i/lub u¿ytkownika;
• numer i datê wa¿noœci dokumentu ubezpieczenia;
• numer telefonu, pod którym jest siê osi¹galnym;
• miejsce, gdzie znajduje siê pojazd;
• numer nadwozia i numer rejestracyjny pojazdu;
• charakter lub opis awarii, wypadku, kradzie¿y.
3. Udzieliæ Pilotowi przyby³emu na miejsce zdarzenia stosownych
pe³nomocnictw.
4. Nie zlecaæ czynnoœci objêtych pomoc¹ innym jednostkom organiza-
cyjnym chyba, ¿e Pilot nie udzieli pomocy w czasie 2 godzin od chwili
zawiadomienia Centrali.
5. Wykorzystaæ dostêpne œrodki w celu zmniejszenia rozmiaru szkody
oraz zapobiec w miarê mo¿liwoœci zwiêkszeniu siê szkody.
6. Udzieliæ wyjaœnieñ, dostarczyæ dostêpne dowody potrzebne do
ustalenia okolicznoœci i rozmiaru szkody oraz umo¿liwiæ przeprowadze-
nie postêpowania wyjaœniaj¹cego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU stosuje
siê do umów ubezpieczenia obejmuj¹cych ubezpieczenie osób, które
popad³y w trudnoœci w czasie podró¿y pojazdem, zawieranych przez
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group,
zwanym dalej Towarzystwem.
2. Przedmiotowe OWU maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia za-
wieranych przez Towarzystwo z osobami fizycznymi, zwanymi dalej
Ubezpieczaj¹cymi.
3. Wprowadzenie do umowy ubezpieczenia postanowieñ dodatkowych
lub odmiennych wymaga formy pisemnej potwierdzaj¹cej ich przyjêcie
przez strony umowy pod rygorem niewa¿noœci.

DEFINICJE
§ 2.
Przez okreœlenia u¿yte w OWU rozumie siê (definicje w porz¹dku
alfabetycznym):
1) awaria – wadliwe dzia³anie pojazdu lub jego czêœci powoduj¹ce
nag³e zak³ócenie ich funkcji, je¿eli wynika z przyczyn tkwi¹cych
w pojeŸdzie i uniemo¿liwia ruch pojazdu w sposób bezpieczny lub zgod-
ny z prawem. Za awariê nie uwa¿a siê w szczególnoœci:
a) skutków wynikaj¹cych z normalnego zu¿ycia eksploatacyjnego
czêœci;
b) skutków braku materia³ów eksploatacyjnych niezbêdnych do obs³ugi
takich jak paliwa, smary lub p³yny.
2) ASO – przedsiêbiorca prowadz¹cy dzia³alnoœæ w zakresie obs³ugi
samochodów autoryzowanych przez producenta; przez okreœlenie
„w³aœciwa ASO” nale¿y rozumieæ ASO prowadz¹c¹ dzia³alnoœæ w za-
kresie obs³ugi danej marki pojazdu;
3) elektroniczny system zawierania umów ubezpieczenia – sys-
tem, poprzez który Ubezpieczaj¹cy zawiera umowê ubezpieczenia
z Towarzystwem;
4) kradzie¿ – oznacza jeden lub kilka poni¿szych czynów, je¿eli
uniemo¿liwiaj¹ dalszy ruch pojazdu w sposób bezpieczny lub zgod-
ny z prawem:
a) dokonan¹ kradzie¿, kradzie¿ z w³amaniem, wymuszenie rozbójnicze
lub krótkotrwa³y zabór pojazdu lub jego czêœci oraz,

b) zniszczenie, uszkodzenie lub uczynienie pojazdu niezdatnym do
u¿ytku zaistnia³e w zwi¹zku z usi³owaniem dokonania choæby jednego
z powy¿szych czynów wskazanych w ppkt a).
5) miejsce zamieszkania Ubezpieczonego – miejsce zamieszkania
albo siedziba w³aœciciela pojazdu (niezale¿nie od liczby Ubezpieczonych
wskazanej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu chyba, ¿e w³aœciciel
pojazdu przed wyst¹pieniem zdarzenia wskaza³ Towarzystwu na piœmie
inne miejscew Polsce, które wówczas uwa¿a siê za wy³¹czne miejsce
zamieszkania Ubezpieczonego);
6) Operator – spó³ka pod firm¹ STARTER sp. z o.o. œwiadcz¹ca
w imieniu Towarzystwa us³ugi pomocy osobom, które popad³y w trud-
noœci w czasie podró¿y, zgodnie z OWU;
7) pojazd – samochód osobowy albo samochód ciê¿arowy o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej do 3,5 tony zarejestrowany w Polsce;
8) Pilot – osoba skierowana na miejsce zdarzenia przez Operatora;
9) Ubezpieczony – osoba fizyczna, na rzecz której zawarto umowê
ubezpieczenia;
10) unieruchomienie pojazdu – roz³adowanie akumulatora, utrata lub
uszkodzenie kluczyków s³u¿¹cych do uruchamiania pojazdu, przebicie
opony lub brak paliwa w zbiorniku pojazdu, je¿eli uniemo¿liwia samo-
dzielny ruch pojazdu w sposób bezpieczny i zgodny z prawem;
11) umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawarta na
podstawie OWU;
12) wypadek – ka¿de zdarzenie drogowe w tym kolizje, wywrócenie,
spadek pojazdu ze skarpy, wybuch lub po¿ar w pojeŸdzie, je¿eli uniemo¿-
liwia dalszy ruch pojazdu w sposób bezpieczny i zgodny z prawem;
13) zdarzenie – kradzie¿, wypadek, awaria lub unieruchomienie pojazdu;

§ 3.
Przez zawarcie umowy ubezpieczenia Towarzystwo zobowi¹zuje siê
spe³niæ na rzecz Ubezpieczonego odpowiednie œwiadczenia, o których
mowa w § 10 w razie wyst¹pienia któregokolwiek ze zdarzeñ okreœlo-
nych w OWU, a Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zuje siê zap³aciæ sk³adkê.

§ 4.
Umowa ubezpieczenia zawarta jest na rzecz osób podró¿uj¹cych po-
jazdem za zgod¹ w³aœciciela pojazdu w liczbie nie przekraczaj¹cej licz-
by miejsc wskazanych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA „eMOTO ASSISTANCE”
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§ 5.
Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoœæ, je¿eli do zdarzenia dosz³o na
terytorium Polski lub jednego z nastêpuj¹cych pañstw: Andory, Austrii,
Belgii, Bu³garii, Ceuty, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii,
Estonii, Finlandii, Francji, Gibraltaru, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlan-
dii, Islandii, Izraela, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, £otwy, Mace-
donii, Malty, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, San Ma-
rino, Serbii, S³owacji, S³owenii, Szwajcarii, Szwecji, Tunezji, europejskiej
czêœci Turcji, Watykanu, Wêgier, Wielkiej Brytanii, W³och.

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 6.
1. Umowê ubezpieczenia zawiera siê na wniosek Ubezpieczaj¹cego po
nale¿ytym wype³nieniu formularza wniosku w elektronicznym systemie
zawierania umów ubezpieczenia. Wniosek stanowi integraln¹ czêœæ
umowy ubezpieczenia.
2. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Towarzystwo mo¿e za¿¹-
daæ przed³o¿enia:
1) dowodu rejestracyjnego pojazdu;
2) karty pojazdu (je¿eli by³a wydana).
3. Zawarcie umowy ubezpieczenia Towarzystwo potwierdza wystawio-
nym dokumentem ubezpieczenia.
4. Umowê ubezpieczenia zawiera siê na okres 12 miesiêcy chyba, ¿e
strony umowy postanowi³y inaczej.

§ 7.
Umowê ubezpieczenia uwa¿a siê za zawart¹ w chwili dorêczenia do-
kumentu ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cemu.

§ 8.
1. Je¿eli umowa ubezpieczenia zawarta zosta³a na okres d³u¿szy ni¿
6 miesiêcy Ubezpieczaj¹cy mo¿e odst¹piæ od umowy ubezpieczenia
w okresie 30 dni licz¹c od daty zawarcia umowy ubezpieczenia.
2. Odst¹pienie od umowy nie zwalnia jednak Ubezpieczaj¹cego
z obowi¹zku zap³acenia sk³adki za okres w jakim Towarzystwo udzie-
li³o ochrony ubezpieczeniowej.

CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŒCI TOWARZYSTWA
§ 9.
1. Odpowiedzialnoœæ Towarzystwa rozpoczyna siê od dnia wskaza-
nego w umowie ubezpieczenia, nie wczeœniej jednak ni¿ po zap³a-
ceniu sk³adki.
2. Je¿eli Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoœæ jeszcze przed zap³a-
ceniem sk³adki, a sk³adka nie zosta³a zap³acona w terminie Towarzystwo
mo¿e wypowiedzieæ umowê ze skutkiem natychmiastowym i ¿¹daæ
zap³aty sk³adki za okres, przez który ponosi³o odpowiedzialnoœæ.
W braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z koñcem okresu, na który
przypada³a nie zap³acona sk³adka.
3. Odpowiedzialnoœæ Towarzystwa koñczy siê z chwil¹ rozwi¹zania
umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia ulega rozwi¹zaniu:
1) w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia jako koniec okresu
ubezpieczenia;
2) z dniem odst¹pienia od umowy ubezpieczenia;
3) po zdarzeniu, którego wyst¹pienie powoduje, ¿e suma kosztów,
które Towarzystwo obowi¹zane jest pokryæ za wykonanie us³ug
w zakresie umowy ubezpieczenia assistance jest równa lub wy¿sza ni¿
suma ubezpieczenia;
4) z dniem przeniesienia w³asnoœci pojazdu na inn¹ osobê chyba, ¿e
zbycie pojazdu nastêpuje w ramach umowy leasingowej na rzecz ko-
rzystaj¹cego lub umowy kredytowej na rzecz kredytobiorcy;
5) z dniem wyrejestrowania pojazdu;
6) z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.

ZAKRES UBEZPIECZENIA (ŒWIADCZENIA ASSISTANCE)
§ 10.
1. Œwiadczenia assistance nale¿¹ siê w przypadku awarii, wypadku,
kradzie¿y lub unieruchomienia pojazdu.
2. Œwiadczenia assistance polegaj¹ na udzieleniu pomocy w zakresie:
1) naprawy na trasie lub,
2) holowania pojazdu lub,
3) wed³ug wyboru Ubezpieczonego jednego z nastêpuj¹cych œwiadczeñ:
a) wynajmu samochodu zastêpczego albo,
b) przewozu Ubezpieczonych albo,
c) zakwaterowania lub,
4) odbioru albo doprowadzenia naprawionego pojazdu lub,
5) udzielenia zaliczki gotówkowej lub,
6) dostawy czêœci zamiennych.
3. W zakresie spe³niania œwiadczeñ assistance Towarzystwo ponosi
odpowiedzialnoœæ za zachowanie nale¿ytej starannoœci.
4. Œwiadczenia polegaj¹ce na udzieleniu pomocy w zakresie wynajmu
samochodu zastêpczego, przewozu Ubezpieczonych oraz zakwatero-
wania bêd¹ œwiadczone stosownie do miejscowych warunków i mo¿-
liwoœci.
5. Œwiadczenia assistance ograniczaj¹ siê do pomocy w zakresie napra-
wy na trasie lub holowania pojazdu, je¿eli pojazd jest u¿ywany:
1) w ramach dzia³alnoœci wypo¿yczalni pojazdów (rent a car) lub,
2) do nauki jazdy lub,
3) jako taksówka.
6. Œwiadczenia assistance nale¿¹ siê jedynie wtedy, gdy w imieniu Towa-
rzystwa wykonuje je Operator chyba, ¿e Operator nie przyst¹pi do spe³-
niania œwiadczenia w okresie 2 godzin od chwili zawiadomienia o zdarze-
niu lub wyrazi zgodê na spe³nienie œwiadczenia przez inn¹ osobê.
7. Ubezpieczonym przys³uguje niepodzielnie jedno œwiadczenie dane-
go rodzaju ze œwiadczeñ, o których mowa w ust. 2. W uzasadnionych
przypadkach Towarzystwo mo¿e wyraziæ zgodê na po³¹czenie œwiad-
czeñ, o których mowa w ust. 2 pkt 3).

§ 11.
Pomoc w zakresie naprawy na trasie obejmuje usuniêcie skutków
zdarzenia przez Pilota skierowanego przez Operatora do miejsca
postoju pojazdu, je¿eli ich usuniêcie nie wymaga naprawy w ASO.

§ 12.
Pomoc w zakresie holowania pojazdu obejmuje odholowanie pojaz-
du z miejsca jego unieruchomienia do najbli¿szego ASO albo do
innego zak³adu naprawczego mechaniki pojazdowej wskazanego
przez Towarzystwo. Œwiadczenie to nale¿y siê, gdy naprawa na trasie
jest niemo¿liwa. Je¿eli Ubezpieczony zgodnie ze wskazówkami
Towarzystwa sam zorganizuje holowanie i pokryje jego koszty To-
warzystwo zwróci mu poniesione koszty na podstawie przedstawio-
nych rachunków.

§ 13.
1. Pomoc w zakresie odbioru albo doprowadzenia naprawionego
pojazdu, przewozu osób podró¿uj¹cych pojazdem oraz ich zakwatero-
wania, udzielenia zaliczki gotówkowej oraz dostawy czêœci zamiennych
nale¿y siê, je¿eli s¹ ³¹cznie spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
1) pojazd znajduje siê dalej ni¿ 50 km od miejsca zamieszkania Ubez-
pieczonego oraz,
2) zosta³o spe³nione œwiadczenie holowania chyba, ¿e:
a) pojazd zosta³ utracony w wyniku kradzie¿y oraz,
b) Ubezpieczony niezw³ocznie zawiadomi³ o utracie pojazdu w³aœciwy
organ œcigania i przes³a³ kopiê zawiadomienia Towarzystwu oraz,
3) pojazd nie mo¿e byæ naprawiony w dniu, w którym dosz³o do
zdarzenia.
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§ 14.
1. Pomoc w zakresie samochodu zastêpczego nale¿y siê, je¿eli s¹ ³¹cznie
spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
1) zosta³o spe³nione œwiadczenie holowania chyba, ¿e:
a) pojazd zosta³ utracony w wyniku kradzie¿y, jak równie¿,
b) Ubezpieczony niezw³ocznie zawiadomi³ o utracie pojazdu w³aœciwy
organ œcigania i przes³a³ kopiê zawiadomienia Towarzystwu lub,
2) pojazd nie mo¿e byæ naprawiony w dniu, w którym dosz³o do
zdarzenia.
2. Pomoc w zakresie samochodu zastêpczego obejmuje wynajmem
takiego samochodu do czasu naprawy pojazdu, nie d³u¿ej jednak ni¿ na
3 doby. Samochód zastêpczy powinien byæ w miarê mo¿liwoœci samo-
chodem podobnej klasy co pojazd uszkodzony.
3. Towarzystwo wynajmuje samochód zastêpczy wraz z kierowc¹, je¿eli
s¹ ³¹cznie spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
1) pojazd jest specjalnie zaadaptowanym pojazdem inwalidzkim oraz,
2) ¿adna z osób, które podró¿owa³y pojazdem nie mo¿e kierowaæ
samochodem zastêpczym.

§ 15.
1. Pomoc w zakresie przewozu osób podró¿uj¹cych pojazdem obej-
muje przewóz wed³ug wyboru Ubezpieczonego:
1) do miejsca docelowej podró¿y albo,
2) do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego.
2. Przewóz odbywa siê kolej¹ wagonami pierwszej klasy, je¿eli:
1) przewóz odbywa siê wy³¹cznie na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej albo,
2) trasa przewozu nie przekracza 1000 km.
W pozosta³ych wypadkach przewóz odbywa siê samolotem w klasie
ekonomicznej.
3. Towarzystwo organizuje dojazd Ubezpieczonego do danego œrodka
transportu i pokrywa jego koszty.

§ 16.
Pomoc w zakresie zakwaterowania obejmuje:
1) Wynajem miejsc noclegowych w najbli¿szym hotelu œredniej kategorii
(dwugwiazdkowym lub trzygwiazdkowym, zgodnie ze standardami
w danym kraju) dla ka¿dego Ubezpieczonego do czasu naprawy pojaz-
du, nie d³u¿ej jednak ni¿ przez 3 doby hotelowe, w tym jedno œniada-
nie hotelowe na dobê oraz
2) Przewóz Ubezpieczonego do tego hotelu z miejsca postoju pojazdu.

§ 17.
Pomoc w zakresie odbioru albo doprowadzenia naprawionego pojaz-
du wed³ug wyboru Ubezpieczonego polega na:
1) przewozie jednej osoby wskazanej przez Ubezpieczonego z odle-
g³oœci nie wiêkszej ni¿ miejsce, do którego Towarzystwo obowi¹zane
by³o œwiadczyæ przewóz Ubezpieczonego do miejsca, gdzie znajduje siê
naprawiony pojazd – w tym zakresie stosuje siê odpowiednio postano-
wienia § 15 ust. 2 albo,
2) doprowadzeniu naprawionego pojazdu do miejsca wskazanego przez
Ubezpieczonego, nie dalej jednak ni¿ do miejsca, do którego Towarzy-
stwo obowi¹zane by³o pokryæ koszty przewozu tego Ubezpieczonego.
Pojazd doprowadza kierowca wskazany przez Towarzystwo na koszt
Ubezpieczonego.

§ 18.
Pomoc w zakresie udzielania zaliczki gotówkowej jest realizowana
w sytuacji, gdy Ubezpieczony zobowi¹zany jest pokryæ koszty napra-
wy, a nie dysponuje odpowiedni¹ iloœci¹ œrodków finansowych. Towa-
rzystwo zap³aci za wykonan¹ naprawê maksymalnie do 500 EUR lub
równowartoœæ w walucie kraju, w którym naprawa by³a dokonywana

traktuj¹c to jako nie oprocentowan¹ po¿yczkê. Ubezpieczony zobowi¹-
zany jest zwróciæ kwotê udzielonej zaliczki w ci¹gu 2 miesiêcy od daty
dokonania p³atnoœci. Po tym terminie Ubezpieczony bêdzie zobowi¹-
zany zwróciæ nale¿n¹ kwotê wraz z odsetkami naliczonymi w wysoko-
œci ustawowej.

§ 19.
1. Pomoc w zakresie dostawy czêœci zamiennych koniecznych do
naprawy pojazdu obejmuje zorganizowanie zakupu i dowóz wskazanych
przez Ubezpieczonego czêœci zamiennych. Pomoc ta nale¿y siê, je¿eli
spe³nione s¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1) zdarzenie nast¹pi³o za granic¹ oraz,
2) czêœci nie s¹ dostêpne w miejscu naprawy oraz,
3) Ubezpieczony wska¿e odbiorcê czêœci.
2. Na ¿yczenie Ubezpieczonego Towarzystwo sk³ada zamówienie
i dostarcza czêœci pod wskazany adres. Koszt zakupu czêœci, ich trans-
port i ewentualne op³aty celne obci¹¿aj¹ Ubezpieczonego.

WY£¥CZENIA ODPOWIEDZIALNOŒCI TOWARZYSTWA
§ 20.
W zakresie ubezpieczeñ assistance Towarzystwo nie ponosi odpowie-
dzialnoœci:
1) za zdarzenia powsta³e podczas wszelkiego rodzaju dzia³añ zbroj-
nych, w szczególnoœci wojny, niepokojów wewnêtrznych, zamie-
szek, zajêcia pojazdu na rzecz wojska lub innych w³adz lub jego
u¿ycia w zwi¹zku ze œwiadczeniami na rzecz wojska lub innych
instytucji;
2) za zdarzenia powsta³e w pojeŸdzie, co do którego nie wykonano
w terminie przegl¹dów okresowych wymaganych instrukcj¹ obs³ugi,
ksi¹¿k¹ gwarancyjn¹ lub przepisami prawa;
3) je¿eli w chwili zdarzenia pojazdem podró¿owa³a wiêksza liczba osób
ni¿ liczba miejsc wskazana w dowodzie rejestracyjnym pojazdu chyba,
¿e Ubezpieczony wyka¿e, ¿e wynika³o to z potrzeby ratowania ¿ycia
lub zdrowia ludzkiego;
4) je¿eli Ubezpieczaj¹cy, osoba z któr¹ pozostaje on we wspólnym
gospodarstwie domowym, osoba za któr¹ ponosi odpowiedzialnoœæ lub
inna osoba, która u¿y³a pojazdu za zgod¹ Ubezpieczaj¹cego lub w³aœci-
ciela pojazdu wywo³a³a zdarzenie z winy umyœlnej albo ra¿¹cego nie-
dbalstwa;
5) je¿eli zdarzenie dotyczy pojazdu u¿ytego w zwi¹zku z przeprowa-
dzaniem zgromadzeñ publicznych, akcji protestacyjnych, demonstracji,
blokad dróg i podobnych dzia³añ;
6) je¿eli zdarzenie dotyczy pojazdu:
a) przerobionego bez zgody producenta lub,
b) pojazdu przystosowanego do uczestnictwa w ruchu jako pojazd
uprzywilejowany, pojazdu specjalnego lub u¿ywanego do celów specjal-
nych, a w szczególnoœci:
– ambulansu lub,
– karawanu lub,
– pojazdu u¿ywanego przez Si³y Zbrojne, Pañstwow¹ lub Ochotnicz¹
Stra¿ Po¿arn¹, Policjê, Agencjê Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego lub Stra¿
Graniczn¹.

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 21.
1. Suma ubezpieczenia wynosi równowartoœæ 10 000 EUR dla jedne-
go zdarzenia. Je¿eli przed zg³oszeniem zdarzenia wyst¹pi³y dwa lub
wiêcej zdarzenia uwa¿a siê je za jedno zdarzenie chyba, ¿e od pierw-
szego z tych zdarzeñ do zg³oszenia zdarzenia up³ynê³o wiêcej ni¿
12 godzin.
2. Suma ubezpieczenia stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci
Towarzystwa.
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SK£ADKA
§ 22.
1. Sk³adka ubezpieczeniowa ustalana jest za czas trwania odpowiedzial-
noœci Towarzystwa wed³ug taryfy obowi¹zuj¹cej w dniu zawarcia umo-
wy ubezpieczenia w oparciu o poni¿sze kryteria:
1) wariant ubezpieczenia;
2) rodzaj, marka i model pojazdu;
3) liczba miejsc w pojeŸdzie;
4) okres eksploatacji pojazdu;
5) przeznaczenie pojazdu.
2. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo przy ustalaniu wysoko-
œci sk³adki mo¿e uwzglêdniæ inne ni¿ wskazane w ust. 1 kryteria indy-
widualne, w szczególnoœci dotycz¹ce Ubezpieczonego lub przeznacze-
nia pojazdu.
3. Sk³adka jest p³atna jednorazowo z góry za ca³y okres, na który
umowa ubezpieczenia jest zawarta.
4. W przypadku wygaœniêcia stosunku ubezpieczeniowego przed up³y-
wem okresu na jaki zosta³a zawarta umowa ubezpieczenia Ubezpiecza-
j¹cemu przys³uguje zwrot sk³adki za okres niewykorzystanej ochrony
ubezpieczeniowej.

OBOWI¥ZKI UBEZPIECZONEGO
§ 23.
1. W razie zajœcia zdarzenia Ubezpieczony obowi¹zany jest u¿yæ do-
stêpnych mu œrodków w celu zmniejszenia rozmiarów szkody.
2. Po zaistnieniu szkody Ubezpieczaj¹cy, Ubezpieczony lub kieruj¹cy
pojazdem zobowi¹zany jest:
1) zawiadomiæ niezw³ocznie Towarzystwo o zdarzeniu (zg³aszaj¹c szko-
dê pod numer telefonu wskazany w dokumencie ubezpieczenia)
i udzieliæ wyjaœnieñ dotycz¹cych zdarzenia niezbêdnych do ustalenia
odpowiedzialnoœci i zakresu œwiadczeñ Towarzystwa; w imieniu Towa-
rzystwa zawiadomienie i wyjaœnienia przyjmuje Operator;
2) udzieliæ Pilotowi przyby³emu na miejsce zdarzenia wszelkich niezbêd-
nych pe³nomocnictw;
3) wspó³dzia³aæ z Towarzystwem w zakresie niezbêdnym do wykona-
nia zobowi¹zania;
4)  przedsiêwzi¹æ odpowiednie œrodki w celu zapewnienia bezpieczeñ-
stwa ruchu w miejscu wypadku.
3. Je¿eli nie wykonano któregokolwiek z obowi¹zków, o których mowa
w ust. 2 z winy umyœlnej lub ra¿¹cego niedbalstwa Towarzystwo jest
wolne od odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e z tego powodu.

USTALENIE I SPE£NIENIE ŒWIADCZEÑ
§ 24.
1. W zakresie ubezpieczenia assistance Towarzystwo pokrywa koszty
wykonania odpowiednich us³ug na podstawie rachunków wystawionych
przez us³ugodawców.
2. W powy¿szym zakresie Towarzystwo rozlicza siê bezpoœrednio
z Operatorem.
3. Operator wykonuje w imieniu Towarzystwa czynnoœci w zakresie
ustalenia przyczyn i okolicznoœci zdarzenia jak równie¿ rozmiarów
szkody i œwiadczenia.

§ 25.
1. Je¿eli Ubezpieczony bez swojej winy nie zawiadomi³ Towarzystwa
o zdarzeniu w czasie umo¿liwiaj¹cym udzielenie pomocy w zakresie
ubezpieczenia assistance Towarzystwo mo¿e wed³ug swego uznania
zrefundowaæ mu w czêœci albo w ca³oœci poniesione koszty. Refundacja
nastêpuje co najwy¿ej w granicach kosztów, które Towarzystwo samo
by ponios³o na wykonanie odpowiednich œwiadczeñ.
2. Ubezpieczony powinien z³o¿yæ wniosek o refundacjê niezw³ocznie,
nie póŸniej ni¿ w terminie 7 dni od ustania przeszkody w zawiadomie-

niu Towarzystwa. Towarzystwo w terminie 30 dni zobowi¹zane jest
rozpatrzyæ wniosek i odpowiedzieæ Ubezpieczonemu.

§ 26.
1. Towarzystwo obowi¹zane jest spe³niæ œwiadczenie w terminie 30 dni
licz¹c od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
2. Je¿eli wyjaœnienie okolicznoœci koniecznych do ustalenia odpowie-
dzialnoœci Towarzystwa albo wysokoœci œwiadczenia w powy¿szym
terminie okaza³o siê niemo¿liwe to œwiadczenie powinno byæ spe³nio-
ne w ci¹gu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale¿ytej sta-
rannoœci wyjaœnienie tych okolicznoœci by³o mo¿liwe. Jednak¿e bez-
sporn¹ czêœæ œwiadczenia Towarzystwo powinno spe³niæ w terminie
przewidzianym w ust. 1.
3. Je¿eli œwiadczenie nie przys³uguje lub przys³uguje w innej wysoko-
œci ni¿ zg³oszone roszczenie Towarzystwo informuje Ubezpieczaj¹cego
o tym na piœmie w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2 wskazuj¹c
na okolicznoœci oraz na podstawê prawn¹ uzasadniaj¹c¹ ca³kowit¹ lub
czêœciow¹ odmowê wyp³aty œwiadczenia wraz z pouczeniem o mo¿-
liwoœci dochodzenia roszczeñ na drodze s¹dowej.

POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 27.
1. Roszczenie Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzial-
nej za szkodê przechodzi na Towarzystwo z chwil¹ zajœcia zdarzenia do
wysokoœci kosztów poniesionych przez Towarzystwo na wykonanie
zobowi¹zania pod warunkiem spe³nienia œwiadczenia przez Towarzy-
stwo. Ubezpieczony nie mo¿e bez zgody Towarzystwa rozporz¹dzaæ
tym roszczeniem. Je¿eli na Towarzystwo przesz³a tylko czêœæ roszcze-
nia Ubezpieczonemu przys³uguje pierwszeñstwo przed Towarzystwem
co do zaspokojenia pozosta³ych roszczeñ.
2. Przy obliczeniu równowartoœci w PLN sumy okreœlonej w innej
walucie przyjmuje siê œredni kurs wymiany tej waluty na PLN og³oszo-
ny przez NBP w dniu zdarzenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w OWU maj¹ zastosowanie prze-
pisy prawa polskiego, a w szczególnoœci Kodeksu cywilnego oraz Usta-
wy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.
4. Skargi i za¿alenia zwi¹zane z umow¹ ubezpieczenia Ubezpiecza-
j¹cy, Ubezpieczony, Uposa¿ony lub Uprawniony z umowy ubezpie-
czenia mo¿e zg³osiæ bezpoœrednio do Towarzystwa (na adres wska-
zany w dokumencie ubezpieczenia) lub do Biura Rzecznika Ubez-
pieczonych.
5. Towarzystwo jest zobowi¹zane do zajêcia stanowiska i udzielenia
odpowiedzi w sprawach, o których mowa w ust. 4 w ci¹gu 30 dni od
dnia wp³ywu skargi lub za¿alenia.
6. Powództwo o roszczenia wynikaj¹ce z umów ubezpieczenia mo¿na
wytoczyæ albo wed³ug przepisów o w³aœciwoœci ogólnej albo przed s¹d
w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczaj¹cego,
Ubezpieczonego, Uposa¿onego lub Uprawnionego z umowy ubezpie-
czenia.
7. OWU zosta³y zatwierdzone uchwa³¹ Zarz¹du BENEFIA Towarzystwo
Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group nr 13/28/2007 z dnia
11 lipca 2007 r. i maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawiera-
nych od dnia 10 sierpnia 2007 r.

Halina Maj Pawe³ Bisek
Cz³onek Zarz¹du Prezes Zarz¹du


