
Ubezpieczenie obejmujące koszty napraw pojazdu marki Honda (UKN) 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 
Przedsiębiorstwo: Helvetia Global Solutions Ltd, zarejestrowaną w Księstwie Lichtensteinu pod numerem FL-0002.191.766-9, 
z siedzibą w Vaduz (FL-9490) przy ulicy Aeulestrasse 60.  
 
Produkt: Warunki Ubezpieczenia obejmującego koszty napraw pojazdu marki Honda WH014-1. 
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy oraz informacje umowne dotyczące produktu znajdują się w innych dokumentach, w tym w 
Warunkach Ubezpieczenia obejmującego koszty napraw pojazdu.  
 
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?  
Niniejsze ubezpieczenie jest dobrowolne, obejmuje koszty naprawy ubezpieczonego pojazdu na wypadek awarii. 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 
 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody 
powstałe w wyniku awarii elementów lub 

zespołów pojazdu wchodzących w skład fabrycznie 
oryginalnego wyposażenia pojazdu lub części 
zamiennych zatwierdzonych przez producenta, 
objętych zakresem ubezpieczenia. 

 Ubezpieczeniem można objąć pojazdy marki Honda 
w dniu sprzedaży, w wieku do 3 lat, których 
przebieg nie przekracza 100.000 km, o 
dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, 
dopuszczone do ruchu na podstawie przepisów o 
ruchu drogowym na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, oznakowane polskimi numerami 
rejestracyjnymi i wymienione w dokumencie 
ubezpieczenia. 

 Suma ubezpieczenia równa jest wartości 
fakturowej pojazdu.  

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
X Kosztów naprawy elementów  i zespołów pojazdu nieobjętych ochroną w ramach 

wybranego wariantu ubezpieczenia 
X Roszczeń będących następstwem zdarzenia lub wypadku drogowego lub innej 

przyczyny zewnętrznej 
X Szkód, które zostały spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 

ubezpieczającego, ubezpieczonego lub kierowcy ubezpieczonego pojazdu 
X Szkód powstałych w pojazdach zmodyfikowanych w stosunku do oryginalnej 

specyfikacji producenta 
X Strat pośrednich powstałych na skutek awarii pojazdu i braku możliwości jego 

eksploatowania 
X Szkód będących rezultatem użycia zanieczyszczonego paliwa lub paliwa 

niezatwierdzonego przez producenta pojazdu 
X Szkód powstałych w wyniku normalnego zużycia w trakcie eksploatacji pojazdu, 

zaniedbań w obsłudze pojazdu lub wskutek wycieku oleju 
X Szkód powstałych w wyniku pożaru 

 
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
! Jeżeli awaria nie została zgłoszona do Centrum Autoryzacji Szkód w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia jej zaistnienia, a naruszenie tego obowiązku przyczyniło się do powstania 
szkody lub zwiększenia jej rozmiarów bądź uniemożliwiło zakładowi ubezpieczeń ustalenie 
okoliczności i skutków Awarii, zakład ubezpieczeń może odpowiednio zmniejszyć świadczenie 
lub odmówić wypłaty świadczenia 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody zaistniałe na terytorium geograficznym Europy w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia. 
Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 
 Terminowe wykonywanie wszystkich przeglądów i zabiegów konserwacyjnych przypisanych bądź zalecanych przez producenta pojazdu w 
Warsztatach Naprawczych z tolerancją +/- 30 dni i +/- 1.000 kilometrów. 

 Niedokonywanie zmian stanu licznika przebiegu oraz niezwłoczne poinformowanie Autoryzowanego Punktu Serwisowego o usterce bądź 
wymianie licznika przebiegu, z podaniem stanu jego wskazań. 

 Przestrzeganie podanych w instrukcji obsługi pojazdu wskazówek dotyczących jego użytkowania. 
 Bezzwłoczne zgłaszanie do Autoryzowanych Punktów Serwisowych wszelkich objawów nieprawidłowego funkcjonowania pojazdu w zakresie 

objętym ubezpieczeniem oraz postępowanie zgodnie z zaleceniami warsztatów. 
 Natychmiastowe zatrzymanie pojazdu oraz postępowanie zgodnie z zaleceniami Centrum Autoryzacji Szkód w razie sygnalizowania przez 

którekolwiek urządzenie ostrzegawczo-sygnalizacyjne lub kontrolno-pomiarowe wystąpienia jakichkolwiek usterek lub nieprawidłowości. 
 Zawiadomienie o zamiarze przeniesienia praw i obowiązków z umowy ubezpieczenia na nowego nabywcę pojazdu.  
 W przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony zobowiązany jest do złożenia dokumentów wskazanych w Warunkach Ubezpieczenia lub innych 

dokumentów, niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Zakład Ubezpieczeń i wysokości odszkodowania z umowy ubezpieczenia kosztów 
napraw pojazdu, o które Zakład Ubezpieczeń zwróci się w procesie likwidacji szkody. 

Jak i kiedy należy opłacać składki?  
 Składka płatna jest jednorazowo przy zawieraniu ubezpieczenia lub w późniejszym terminie, wskazanym w polisie lub certyfikacie. 

 Wysokość składki, termin płatności oraz informacje dotyczące sposobu płatności określa dokument ubezpieczenia (polisa lub certyfikat). 
 Zakład Ubezpieczeń może żądać zapłaty składki wyłącznie od Ubezpieczającego. 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
 

 Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 lub 24 miesięcy lub do osiągnięcia przebiegu 300 000 km, zależnie co nastąpi wcześniej. 
 Początek i koniec ochrony ubezpieczeniowej określa dokument ubezpieczenia (polisa lub certyfikat). 
 Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia. 
 Umowa ubezpieczenia wygasa: 

o z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczeniowy wygasł przed tym terminem z innych przyczyn,  
o po wyczerpaniu się sumy ubezpieczenia wskutek realizacji roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia, 
o z dniem utraty pojazdu w wyniku powstania szkody całkowitej, kradzieży lub zajęcia w toku postępowania egzekucyjnego, 
o z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia. 

Jak rozwiązać umowę? 
 Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w 

terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia 
 Ubezpieczający, który zawarł na odległość umowę ubezpieczenia, może odstąpić od niej na piśmie w ciągu 30 dni od dnia zawarciu umowy, w 

przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na rachunek osoby trzeciej Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia z zastrzeżeniem, 
że Ubezpieczający poinformuje o tym Ubezpieczonego. 

 


