ZAŁĄCZNIK
Postanowienia odmienne i dodatkowe do ubezpieczenia casco:
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.

Wartość roweru w zł

Rodzaj zabezpieczeń

1 - 3 000

•
•
•
•

zapięcia na linkę stalową, spiralną, pancerną
łańcuchy z zamkiem
zapięcia kabłąkowe (szeklowe) z zamkiem
zabezpieczenia składane

3 000 – 20 000

•

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.”

