Ogólne ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej
Karta informacyjna produktu ubezpieczeniowego dotycząca ryzyk
odpowiedzialności cywilnej związanych z użytkowaniem hulajnóg elektrycznych i
rowerów BOLT w Polsce
Ubezpieczycielem jest AB Lietuvos draudimas Oddział Estonia (PZU)
Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Estonia
Dział obsługi klienta: +372 6224 599
E-mail: info@pzu.ee
Właścicielem polisy jest Bolt Technology OÜ i Bolt Services PL Sp. z o.o.
Ubezpieczonym jest osoba fizyczna, która użytkuje hulajnogę elektryczną lub rower BOLT w
Polsce (Użytkownik)
Niniejsza karta informacyjna przedstawia ogólne informacje o polisie ubezpieczeniowej, w której ubezpieczone ryzyko jest związane z użytkowaniem
hulajnogi elektrycznej lub roweru BOLT (zwanych dalej pojazdem BOLT). Nie odzwierciedla warunków szczególnych zawieranej umowy. Pełne informacje
o zawieranej umowie można znaleźć w innych dokumentach, takich jak oferta, warunki ubezpieczenia i polisa ubezpieczeniowa.

Co to za ubezpieczenie?
Ogólne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest ubezpieczeniem nieobowiązkowym.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Co nie podlega ubezpieczeniu?

✓



Inne czynności, które nie są związane z
użytkowaniem pojazdu BOLT.



Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód
spowodowanych w samym pojeździe BOLT.




Działania celowe.

Ubezpieczenie obejmuje szkody osób trzecich
spowodowane przez UŻYTKOWNIKA w wyniku
użytkowania pojazdu BOLT. Oznacza to, że jeżeli
UŻYTKOWNIK ponosi winę za szkodę,
odszkodowanie zostanie wypłacone przez
ubezpieczyciela.

✓

Ubezpieczenie obejmuje koszty obrony prawnej i
analizy biegłego niezbędnej do zakwestionowania
lub rozpatrzenia roszczenia i/lub szkód
spowodowanych przez UŻYTKOWNIKA.

✓

Zdarzenie objęte ubezpieczeniem to szkoda
spowodowana w okresie ubezpieczenia, w wyniku
której UŻYTKOWNIK jest zobowiązany do
odszkodowania za szkodę, którą spowodował.

✓

Limit odszkodowania wynosi łącznie 5 000 000 EUR,
a na każde zdarzenie 1 000 000 EUR.

✓

Franszyza redukcyjna nie obowiązuje.

✓

Ubezpieczenie jest ważne przy założeniu, że
UŻYTKOWNIK posiada uprawnienia do użytkowania
pojazdu BOLT w ruchu drogowym i na drodze
przeznaczonej dla takich pojazdów.

✓

Odszkodowanie jest wypłacanie wyłącznie za szkody
bezpośrednie.

Szkody spowodowane pod wpływem środków
odurzających (alkoholu, narkotyków itp.).

Czy są jakieś wyłączenia?
!

Lista rodzajów szkód, które nie są objęte
ubezpieczeniem, oraz wyłączenia są podane w
warunkach ubezpieczenia. Na przykład
ubezpieczenie nie obejmuje:
!
roszczeń związanych ze szkodami
niematerialnymi (np. bólem i cierpieniem);
!
roszczeń związanych z działaniem siły wyższej
(np. klęsk żywiołowych);
!
mandatów, odsetek i innych kar nałożonych
w związku ze szkodą;
!
szkód, w związku z którymi UŻYTKOWNIK
naruszył zasady użytkowania pojazdu BOLT;
!
użytkowania pojazdu BOLT przez więcej niż
dozwoloną liczbę osób.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✓

Ogólne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obowiązuje wyłącznie w Polsce.

Jakie mam obowiązki?
•
•

UŻYTKOWNIK musi przestrzegać warunków ubezpieczenia.
W razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem UŻYTKOWNIK musi niezwłocznie powiadomić BOLT o szkodzie i podjąć
stosowne środki zapobiegawcze, aby uniknąć wszelkich strat lub zminimalizować wszelkie straty, jakie mogą być następstwem
zdarzenia.

Kiedy i jak opłacić składkę?
Składkę ubezpieczeniową opłaca BOLT. UŻYTKOWNIK nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

Kiedy zaczyna się i kończy okres ubezpieczenia?
W odniesieniu do UŻYTKOWNIKA ubezpieczenie rozpoczyna się, gdy UŻYTKOWNIK zaczyna wynajem pojazdu BOLT za pośrednictwem
aplikacji BOLT, i kończy się w chwili zakończenia wynajmu.

Jak wypowiedzieć umowę?
UŻYTKOWNIK nie może odstąpić od ubezpieczenia, stanowi ono integralną część oferty wynajmu BOLT.

