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Karta informacyjna produktu ubezpieczeniowego następstw nieszczęśliwych 
wypadków 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? 
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest przeznaczone dla osób, które ubezpieczają się od kosztów związanych z nieszczęśliwymi 

wypadkami, które skutkują trwałym kalectwem, a w najgorszym przypadku śmiercią. 

 Co obejmuje ubezpieczenie?  
 

Co nie podlega ubezpieczeniu? 

✓ Ubezpieczenie obejmuje UŻYTKOWNIKA 

poruszającego się pojazdem BOLT i obowiązuje w 

przypadku wystąpienia nieoczekiwanych okoliczności 

zewnętrznych, które spowodują szkodę u 

UŻYTKOWNIKA, która będzie przyczyną uszczerbku na 

zdrowiu skutkującego trwałym kalectwem lub 

śmiercią.  

✓ W zakres ubezpieczenia wchodzi: 

✓ Odszkodowanie za utratę zdolności do pracy. Jest to 

jednorazowe odszkodowanie wypłacane w przypadku 

utraty zdolności do pracy na podstawie stopnia 

niezdolności i ustalonej sumy ubezpieczenia (50 000 

EUR).  

Stopień niezdolności do pracy jest ustalany rok po 

zdarzeniu objętym ubezpieczeniem. 

✓ Odszkodowanie za utratę życia. To odszkodowanie jest 

wypłacane, jeżeli ubezpieczony poniósł śmierć w 

wyniku zdarzenia objętego ubezpieczeniem. 

 Kwota odszkodowania wynosi 50 000 EUR. 

 Inne czynności, które nie są związane z 

użytkowaniem pojazdu BOLT. 

 Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód, które 

były możliwe do przewidzenia. 

 Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód 

wynikających z umyślnego działania lub rażącego 

niedbalstwa klienta. 

 Działania celowe. 

 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. Ubezpieczenie nie 

obejmuje na przykład: 



✓  Udział własny w każdym zdarzeniu wynosi 15%.  

✓ Ubezpieczenie jest ważne przy założeniu, że 

UŻYTKOWNIK posiada uprawnienia do 

użytkowania pojazdu BOLT w ruchu drogowym i 

na drodze przeznaczonej dla takich pojazdów. 

! roszczeń związanych z działaniem siły wyższej 

(np. klęsk żywiołowych); 

! szkód, w związku z którymi UŻYTKOWNIK 

naruszył zasady użytkowania pojazdu BOLT; 

! użytkowania pojazdu BOLT przez więcej niż 

dozwoloną liczbę osób. 

 

 Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

✓ Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązuje wyłącznie w Polsce.  

 

 Jakie mam obowiązki? 

• UŻYTKOWNIK musi przestrzegać warunków ubezpieczenia. 

• UŻYTKOWNIK musi przestrzegać wymogów bezpieczeństwa określonych w umowie ubezpieczenia. 

• W okresie ubezpieczenia UŻYTKOWNIK musi także zachowywać się w sposób racjonalny, aby unikać zdarzeń objętych 
ubezpieczeniem. 

• UŻYTKOWNIK musi niezwłocznie powiadomić firmę BOLT o zdarzeniu objętym ubezpieczeniem i postępować zgodnie z jej 
wytycznymi. 
 

 

 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. 

 


