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Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ochroną nie są objęte m.in.:

 pojazdy zarejestrowane poza terytorium RP,

 pojazdy, których okres eksploatacji przekracza 20 lat,

 szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego 
niedbalstwa,

 szkody powstałe w wyniku pożaru pojazdu, jego 
wyposażenia podstawowego lub dodatkowego, będą-
cego następstwem niesprawnej lub nie posiadającej 
ważnego przeglądu technicznego instalacji gazowej,

 szkody spowodowane podczas rajdów, wyścigów, 
konkursów i treningów do tych jazd,

 szkody powstałe wskutek niezgodnego z przezna-
czeniem używania lub eksploatowania pojazdu lub 
wskutek niewłaściwego załadowania, zabezpieczenia  
i przewożenia ładunku, bagażu,

 szkody w pojazdach wynajmowanych zarobkowo, 
wypożyczanych (rent a car), oddawanych w odpłatne 
używanie,

 szkody w innych szklanych elementach pojazdu, m.in. 
szyberdachach, szkłach reflektorów i świateł,

 szkody powstałe w elementach związanych z szybami 
tj. w uszczelkach, listwach, folii antywłamaniowej, 
ogrzewaniu, instalacji alarmowej, antenie radiowej 
chyba, że powstały one jednocześnie z uszkodzeniem 
lub zniszczeniem szyby lub gdy ich wymiana podykto-
wana jest technologią naprawy lub wymiany szyby.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
 Odpowiedzialnośc UNIQA jest ograniczona do dwóch 

zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, chyba,  
że suma ubezpieczenia uległa wcześniejszemu wyczer-
paniu. 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
W ramach ubezpieczenia przedmiotem ubezpieczenia są:

 szyby (czołowa, boczne i tylna) ubezpieczonego 
pojazdu osobowego, osobowo-ciężarowego i ciężaro-
wego o DMC do 3,5T.

UNIQA odpowiada za skutki zdarzeń zaistniałych w okresie 
ubezpieczenia, polegających na uszkodzeniu lub zniszczeniu 
szyb ubezpieczonego pojazdu.

W zależności od wyboru dokonanego przez ubezpieczającego, 
suma ubezpieczenia może wynosić 2 000 zł lub 4 000 zł.
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Ubezpieczenie AutoSzyby PLUS24  
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
       z siedzibą w Polsce

Produkt: AutoSzyby

Dokument ten zawiera podstawowe informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Pełne informacje o produkcie ubezpieczeniowym przekazy-
wane przed zawarciem umowy ubezpieczenia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) AutoSzyby PLUS24 zatwierdzonych 
uchwałą zarządu z 15 grudnia 2020 r. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie szyb ubezpieczonego pojazdu osobowego, osobowo-ciężarowego i ciężarowego o DMC do 3,5T (dział II załącznika  
do Ustawy z 11 września 2015 r., o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, grupa 3).

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Terytorium Rzeczypospolistej Polskiej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązkiem ubezpieczonego jest m.in.:

 udzielić odpowiedzi na pytania zadane przed zawarciem umowy ubezpieczenia,

 zgłosić niezwłocznie zmiany w okolicznościach, o które pytała UNIQA przed zawarciem umowy,

 niezwłocznie zgłosić szkody do UNIQA,

 użyć dostępnych środków w celu ratowanie przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmia-
rów,

 podjąć odpowiednie działania, przewidziane przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym, w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
ruchu w miejscu kolizji lub wypadku,

 wskazać okoliczności powstania szkody,

 umożliwić ubezpieczycielowi dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody i jej wysokości oraz 
udzielić niezbędnych wyjaśnień w tym zakresie,

 zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.
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Jak i kiedy należy opłacać składki?
 Jednorazowo przy zawarciu umowy ubezpieczenia, chyba że umówiono się inaczej zgodnie z postanowieniami umowy ubezpie-

czenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
 Odpowiedzialność UNIQA rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki w wysokości usta-

lonej w umowie, chyba że strony umówiły się inaczej.

 Odpowiedzialność UNIQA ustaje m.in. z dniem: zbycia pojazdu, wycofania pojazdu z ruchu, odstąpienia od umowy ubezpiecze-
nia, upływu okresu wypowiedzenia, upływu okresu na jaki umowa została zawarta, wyczerpania się sumy ubezpieczenia okre-
ślonej w umowie. 

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy:

 ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy,

 gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę:

 z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia po zaistnieniu szkody niezależnie od tego czy UNIQA wypłaciła odszkodo-
wanie czy też odmówiła jego wypłaty,

 ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobień-
stwa wypadku.


