
Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?

Ubezpieczenie Bancassurance
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel: TUiR „WARTA” S.A.  Produkt: GIANT ASSISTANCE 

(Dział II, Grupa 18)

Niniejszy dokument prezentuje najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia i znajdują się  
w Warunkach Ubezpieczenia GIANT ASSISTANCE o symbolu C7221 (zwanych dalej WU). Powyższe WU obowiązują od 18 października 2021 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Niniejszy produkt jest ubezpieczeniem przeznaczonym dla klientów chcących zabezpieczyć swoje zdrowie oraz rower zakupiony na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przed niespodziewanymi sytuacjami takimi jak: awaria, uszkodzenie roweru, nieszczęśliwy wypadek.

ü  rower marek Giant lub LIV zakupiony w sieci sklepów 
współpracujących z Giant Polska Sp. z o.o.

ü  organizacja i pokrycie kosztów świadczeń assistance: 
transport roweru, transport medyczny, opieka 
pielęgniarska, infolinia rowerowa

ü  limit na świadczenia: transport roweru, transport 
medyczny oraz opieka pielęgniarska  
w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia wynosi  
1000 zł na jedno zdarzenie

ü świadczenie: infolinia rowerowa – brak limitu

Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu ubezpieczenia 
zawarty jest w § 3 WU.

û  rowerów marek Giant lub LIV zakupionych poza siecią 
sklepów współpracujących z Giant Polska Sp. z o.o.
û  rowerów zgłoszonych do ubezpieczenia po upływie 

30 dni od daty ich zakupu

!  szkody powstałe na skutek znajdowania się 
Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości, po spożyciu 
alkoholu

!  szkody, które wystąpiły w związku z wypożyczeniem 
roweru lub oddaniem roweru w zastaw

!  zdarzenia, które miały miejsce poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz na obszarach, na których 
obowiązuje zakaz poruszania się rowerami bądź  
korzystania z nich

Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia 
odpowiedzialności uprawniające do odmowy wypłaty 
odszkodowania lub jego obniżenia opisane są § 6 WU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

ü ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
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Jak i kiedy należy opłacać składki?

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Jak rozwiązać umowę?

Składka ubezpieczeniowa w odniesieniu do każdego klienta płatna jest jednorazowo przez Giant Polska Sp. z o.o. 
Terminy regulowania składki ubezpieczeniowej uregulowane są w umowie pomiędzy Wartą a Giant Polska Sp. z o.o.

Okres ubezpieczenia (okres odpowiedzialności WARTY) rozpoczyna się z dniem zakupu roweru i trwa przez okres  
12 miesięcy.

Odpowiedzialność WARTY wygasa z dniem wyczerpania się limitu liczby świadczeń.
Ubezpieczony ma prawo do rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej w każdym czasie jej trwania.

Szczegółowe informacje na temat okresu ubezpieczenia i czasu trwania odpowiedzialności znajdują się w § 5 WU.

Klient może odstąpić od umowy ubezpieczenia w każdym momencie jej obowiązywania.

Szczegółowe informacje na temat rozwiązania umowy znajdują się w § 5 WU.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

–    zapoznanie się z WU
–    poinformowanie Warty o zmianie danych osobowych oraz adresowych
–    opłacenie składki ubezpieczeniowej – dotyczy Giant Polska Sp. z o.o.

Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:
–    niezwłoczne zgłoszenie szkody do Centrum Obsługi Klienta Warty
–    podanie niezbędnych danych identyfikacyjnych Ubezpieczonego w celu zorganizowania pomocy

Szczegółowe informacje na temat obowiązków klienta podane są w § 7 WU.
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