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Ten dokument przedstawia istotne informacje o treści Twojego ubezpieczenia. Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i 

informacje dotyczące produktu ubezpieczeniowego znajdują się w innych dokumentach (faktura za opony i ogólne warunki ubezpieczenia). 

Aby uzyskać pełne informacje, przeczytaj wszystkie te dokumenty. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 

Jest to ubezpieczenie opon, chroniące przed finansowymi konsekwencjami szkód lub szkody całkowitej nowo zakupionej opony.  

  

Ubezpieczenie opon 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

                       

Ubezpieczyciel: Great Lakes Insurance SE (Munich Re) 
Partner: i-surance GmbH  
Wersja 2 Ostatnia aktualizacja  kwiecień 2020 r. (najnowsza dostępna 
wersja) 

Umowa ubezpieczenia 
grupowego z Delticom  
 

 Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

Jakie ryzyka są objęte ubezpieczeniem? 

✓ Kontakt z krawężnikiem lub jakimkolwiek 

przedmiotem, który powoduje 

uszkodzenia, wskutek którego 

ubezpieczona opona staje się 

bezużyteczna (np. gwoździe, szkło) 

✓ Pęknięcie opony 

✓ Akt wandalizmu 

Jakie opony można ubezpieczyć? 

✓ Nowe opony do samochodów osobowych, 

motocykli, samochodów dostawczych lub 

małych autobusów do 7,5 t, a także 

pojazdów terenowych zakupione u 

internetowego sprzedawcy opon online, 

który zaoferował Ci ubezpieczenie 

✓ Opony te muszą zostać zamontowane w 

pojeździe do użytku prywatnego (nie do 

użytku komercyjnego) 

Co zostanie zwrócone? 

✓ W przypadku szkód nadających się do 

naprawy - zwrot kosztów naprawy 

✓ W przypadku szkód nienaprawialnych, 

koszty wymiany równoważnej opony 

pomniejszone o obowiązującą opłatę za 

nadwyżkę. 

 Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

 Kradzieży ubezpieczonej opony lub pojazdu 

 Normalnego zużycia lub nadmiernego zużycia 

 Szkód, za które odpowiedzialność ponosi osoba trzecia 

 Szkód, które są spowodowane umyślnym działaniem lub rażącym 

niedbalstwem (chyba, że w przypadku rażącego niedbalstwa zapłata 

odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom 

słuszności)  

 Powiązanych kosztów, np. kosztów holowania lub montażu nowej opony 

zastępczej 

 Kosztów opony na tej samej osi, jeśli nie jest ona ubezpieczona lub 

uszkodzona 

 Szkód spowodowanych jazdą terenową (off-road) lub rajdami i wyścigami 

samochodowymi  

 Uszkodzeń opony o głębokości bieżnika mniejszej niż 3 mm 

 Uszkodzeń spowodowanych wypadkiem drogowym 

 Szkód spowodowanych przez osoby trzecie w wyniku niewłaściwego 

montażu/użytkowania opony 

 Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

! W przypadku naprawy opon, nie zostanie naliczony udział własny. W 

przypadku wymiany obowiązuje udział własny za każdą ubezpieczoną 

oponę: 25 % w pierwszym roku i 50 % w drugim roku po zakupie opony. 

! Ochrona ubezpieczeniowa jest ograniczona do wysokości ceny zakupu 

ubezpieczonej opony w momencie przystąpienia do ubezpieczenia, nie 

może jednak przekraczać kwoty 1300 zł za jedną oponę 

 Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

✓ Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy zdarzeń ubezpieczeniowych mających miejsce w Unii Europejskiej (zgodnie z 

międzynarodowym certyfikatem ubezpieczeniowym "Green Insurance Card").  

 Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 

̶ Zgłoś szkodę online w ciągu 10 dni, podając wymagane, kompletne i prawdziwe informacje 

̶ W przypadku aktu wandalizmu zgłoś go niezwłocznie policji 

̶ W przypadku zdarzenia objętego ubezpieczeniem, które wymaga wymiany opony, kup nową oponę zastępczą, gdy 

możliwe, u sprzedawcy opon online, u którego przystąpiłeś do umowy ubezpieczenia grupowego 

 Jak i kiedy należy opłacać składki? 
Jednorazowa składka ubezpieczeniowa w wysokości 17 zł za roczny okres ubezpieczenia i 32 zł za dwuletni okres ubezpieczenia 

od opony, musi zostać zapłacona niezwłocznie po przystąpieniu do umowy ubezpieczenia grupowego. Płatność należy 

zrealizować za pomocą jednej z metod płatności udostępnionych przez sprzedawcę opon online. 
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 Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty zakupu opony, podanej na fakturze. Czas trwania ochrony wynosi 12 miesięcy 

w przypadku rocznego okresu ubezpieczenia albo 24 miesiące w przypadku dwuletniego okresu ubezpieczenia. Ubezpieczenie 

kończy się przed terminem, gdy uszkodzona opona została wymieniona albo utracona lub całkowicie uszkodzona, nawet gdy nie 

doszło do zdarzenia ubezpieczeniowego (np. w przypadku kradzieży ubezpieczonej opony lub pojazdu).  

 Jak rozwiązać umowę? 

Ubezpieczenie opon kończy się automatycznie, bez wymogu złożenia wypowiedzenia, z końcem okresu ubezpieczenia po 12 albo 

24 miesiącach. Możesz odstąpić od ubezpieczenia opon bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od momentu przystąpienia do 

grupowej umowy ubezpieczenia opon. 


