
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 PROTECT 

(Dział II, Grupy: 1, 9, 13)

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: nieszczęśliwy wypadek, kradzież, rabunek, uszkodzenie roweru.

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

ü odpowiedzialność cywilna
ü  organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji  

po nieszczęśliwym wypadku
ü śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku
ü  trwały uszczerbek na zdrowiu powstały  

w następstwie nieszczęśliwego wypadku
ü kradzież ze stojaka rowerowego
ü casco

Suma ubezpieczenia w 12-miesięcznym okresie 
ubezpieczenia oraz zakres zdarzeń objętych ochroną 
zależą od wybranego wariantu.

Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu ubezpieczenia 
zawarty jest w § 3, § 9, § 14 i § 21 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 będące skutkiem niewłaściwej eksploatacji, 
użytkowania roweru niezgodnie z jego 
przeznaczeniem

!  szkody powstałe wskutek kradzieży ze stojaka 
rowerowego wyposażenia lub części roweru bez 
sforsowania zabezpieczenia i dokonania kradzieży 
całego roweru 

!  udział własny klienta w każdej szkodzie wynosi 
10% wartości szkody – dotyczy kradzieży ze stojaka 
rowerowego, casco oraz ubezpieczenia OC

Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia 
odpowiedzialności uprawniające do odmowy wypłaty 
odszkodowania lub jego obniżenia opisane są w § 6,  
§ 11, § 17 WU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

ü ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
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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 PROTECT o symbolu C7241 (zwanych dalej WU). Powyższe WU obowiązują od 18 października 2021 roku.



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 klienta i opłacana przez 
Giant Polska Sp. z o.o. Terminy regulowania składki ubezpieczeniowej wskazane są w umowie pomiędzy Wartą  
a Giant Polska Sp. z o.o.

Okres ubezpieczenia (okres odpowiedzialności Warty) rozpoczyna się z dniem wyrażenia woli na przystąpienie do 
ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia Ubezpieczonego do ubezpieczenia, trwa przez okres 12 miesięcy.

Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z upływem najwcześniejszej z poniższych dat:
–    z dniem, w którym upłynie 12-miesięczny okres ubezpieczenia
–    z dniem złożenia rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczonego
–    w dniu wyczerpania sum ubezpieczenia
–    z dniem odstąpienia od umowy zakupu roweru

W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu 
ubezpieczenia bez odrębnej zgody. W przypadku nieprzeniesienia prawa na nabywcę umowa ubezpieczenia wygasa.

Łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 48 miesięcy od dnia przystąpienia do pierwszej umowy ubezpieczenia 
pod warunkiem zachowania ciągłości okresów ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje na temat okresu ubezpieczenia i czasu trwania odpowiedzialności znajdują się w § 23 WU.

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

Szczegółowe informacje na temat rozwiązania umowy znajdują się w § 23 WU.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

–     posiadanie odpowiedniego zabezpieczenia roweru wraz z dowodem zakupu zabezpieczenia – dot. ubezpieczenia 
kradzieży ze stojaka rowerowego

–    opłacenie składki ubezpieczeniowej
–    zawiadomienie Warty w czasie trwania umowy o każdej zmianie danych osobowych oraz adresowych

Szczegółowe informacje na temat obowiązków klienta podane są w § 7, § 12, § 18, § 20 WU.
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