
        

         

   

Wersja polska: 
 

 
Umowa Ubezpieczenia nr 41A2500001 zawarta przez Delticom AG Brühlstrasse 11, DE-30169 
Hanower z Chartis Europe, SA Direktion für Österreich, Mariahilfer Strasse 17, A-1060 
Wiedeń („Ubezpieczyciel”), oferowana na stronie internetowej www.oponytanio.pl. 
 
 
1. Definicje 
 
Ubezpieczony: Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, której miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się w 
Polsce, niezajmująca się handlem na rynku opon, będąca właścicielem opony zakupionej i ubezpieczonej na 
stronie internetowej www.oponytanio.pl, która przystąpiła do ubezpieczenia opon.  
 
Ubezpieczona opona: Opona samochodowa lub motocyklowa przeznaczona dla motocykli o pojemności 
minimum 125 cm3, dopuszczona do ruchu drogowego, zakupiona na stronie internetowej www.oponytanio.pl 
oraz opisana na fakturze, na której wskazano, że kupujący przystąpił do ubezpieczenia opon. 
 
Opona zastępcza: Nowa opona tego samego rodzaju, tej samej marki i o tych samych wymiarach co 
Ubezpieczona opona lub – jeśli opona taka nie jest w danym czasie dostępna lub objęta sprzedażą – opona 
stanowiąca jej odpowiednik, posiadająca co najmniej te same cechy techniczne, co Ubezpieczona opona. 
 
Uszkodzenie przypadkowe: dowolne uszkodzenie, całkowite lub częściowe, spowodowane przyczyną 
zewnętrzną, uniemożliwiające jej właściwe funkcjonowanie i wynikające z następujących zdarzeń: 
- przebicie opony (tzw. “guma”); 
- akt wandalizmu; 
- kontakt z krawężnikiem lub innym przedmiotem, powodujący uszkodzenie i w rezultacie nieprzydatność 

ubezpieczonej opony do użycia. 
 
Chartis Assistance: Firma, której Ubezpieczyciel zleca świadczenie usług, które mają być świadczone na 
podstawie niniejszego ubezpieczenia opon. 

 
2. Cel i zakres ubezpieczenia opon 
 
Celem ubezpieczenia opon jest pokrycie kosztów Opony zastępczej w razie Uszkodzenia przypadkowego 
Ubezpieczonej opony, jeśli jej naprawa okaże się niemożliwa ze względów technicznych lub niecelowa z 
przyczyn ekonomicznych.  
 
Ubezpieczony może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową wyłącznie wtedy, gdy spełnione są 
łącznie poniższe warunki:  
 
(i) jednocześnie dokona zakupu dwóch nowych opon za pośrednictwem strony internetowej 
www.oponytanio.pl,  
(ii) opony te zostaną zamontowane na tej samej osi pojazdu, i 
(iii) Ubezpieczony opłaci, w odniesieniu do zakupionych opon opłatę za ochronę 
ubezpieczeniową na rzecz Ubezpieczającego.  
 
Opłata ubezpieczeniowa opłacana jest wraz z fakturą zakupu, w wysokości odpowiadającej 
opcji wybranej przez Ubezpieczonego. 
 
Postanowienia (i) i (ii) nie dotyczą opon motocyklowych. 
 
3. Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej 
 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za: 

• koszty naprawy Ubezpieczonej opony, która uległa uszkodzeniu; 
• koszty odholowania i naprawy, jak również koszty założenia Opon zastępczych; 



        

         

   

• uszkodzenie Ubezpieczonej opony spowodowane obecnością węglowodorów na 
Ubezpieczonej oponie; 

• uszkodzenie Ubezpieczonej opony wynikające z niewłaściwego montażu lub używania 
jej w sposób niezgodny z przeznaczeniem; 

• uszkodzenie Ubezpieczonej opony takie jak powolne uciekanie powietrza, które nie 
powstało w wyniku Uszkodzenia przypadkowego, jak również hałas, wibracje, zużycie, 
problemy z przyczepnością i zachowaniem Ubezpieczonej opony na drodze; 

• kradzież Ubezpieczonej opony; 
• koszty konserwacji i przeglądu Ubezpieczonych opon; 
• szkoda finansowa i utracone korzyści poniesione przez Ubezpieczonego w trakcie lub 

w wyniku Uszkodzenia przypadkowego Ubezpieczonej opony; 
• uszkodzenia pośrednie wynikające z uprawiania sportów takich jak wyścigi lub rajdy; 
• szkoda wynikająca z niezgodności Ubezpieczonej opony z umową w znaczeniu 

przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z 
późn. zm.); 

• szkoda w przypadkach, w których Ubezpieczony nie ma możliwości okazania 
Ubezpieczonej opony, która uległa uszkodzeniu; 

• koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z wyceną, naprawą lub wymianą 
Ubezpieczonej opony, bez uzyskania uprzedniej zgody Ubezpieczyciela; 

• uszkodzenie/zniszczenie opon niedopuszczonych do ruchu drogowego, w tym opony z 
widocznymi śladami znacznego zużycia w dniu, w którym wystąpiło uszkodzenie, które 
nie mogły powstać wskutek używania zgodnego ze standardami użytkowania 
określonymi przez producenta opon; 

• opony, których stopień zużycia jest większy od określonego w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia; 

• uszkodzenie związane z działaniem czynników radioaktywnych; 
• konsekwencje wojen domowych, wojen międzynarodowych, powstań lub zajęcia 

mienia przez władze; 
• uszkodzenie wynikające z katastrof naturalnych (z wyłączeniem katastrofy naturalnej 

ogłoszonej na mocy zarządzenia międzyresortowego). 
 
• 4. Suma ubezpieczenia 

 
Suma ubezpieczenia dla jednego i wszystkich zdarzeń: Cena Ubezpieczonej opony zakupionej i 
ubezpieczonej na stronie internetowej www.oponytanio.pl; włącznie z podatkami, jednakże w maksymalnej 
wysokości 300 EUR.. 
 
Odszkodowanie zostanie wypłacone wyłącznie jeśli Opona zastępcza została zakupiona za pośrednictwem 
strony internetowej www.oponytanio.pl. 
 
5. Postępowanie w przypadku straty 
 
Ubezpieczony jest zobowiązany do zgłoszenia Uszkodzenia przypadkowego Ubezpieczonej opony w ciągu 
pięciu (5) dni roboczych następujących po dniu, w którym ubezpieczony uzyskał wiedzę o Uszkodzeniu 
przypadkowym Ubezpieczonej opony, kontaktując się z Chartis Assistance pod numerem telefonu 
+800 855 588 58. 
 
W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku zgłoszenia Uszkodzenia 
przypadkowego Ubezpieczonej opony w powyższym terminie Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć 
odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi 
ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Skutki braku zawiadomienia Ubezpieczyciela o wypadku nie 
następują, jeżeli Ubezpieczyciel w powyższym terminie otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało 
podać do jego wiadomości. 
 
Kolejność czynności: 



        

         

   

- Chartis Assistance potwierdza tożsamość Ubezpieczonego na podstawie danych dotyczących 
Ubezpieczonego, które znajdują się w bazie danych klientów i telefonicznie rozpoczyna proces zgłoszenia 
roszczenia. 

- Jeśli roszczenie zostaje przyjęte, Chartis Assistance niezwłocznie wystawia zamówienie na zakup Opony 
zastępczej dla Ubezpieczonego. Za koszt takiego zamówienia odpowiedzialny jest Ubezpieczyciel (do 
wysokości Sumy ubezpieczenia). 

 
Weryfikacja straty: 

Ubezpieczyciel może żądać od Ubezpieczonego dostarczenia potwierdzenia wydanego przez podmiot 
zajmującego się montażem opon, że naprawa Ubezpieczonej opony uszkodzonej wskutek Uszkodzenia 
przypadkowego jest niemożliwa do przeprowadzenia. 
 
W przypadku uszkodzenia spowodowanego aktem wandalizmu, Ubezpieczyciel może żądać od 
Ubezpieczonego przekazania dokumentacji dotyczącej roszczenia, złożonej we właściwym organie, jak 
również zaświadczenia o odmowie uznania przez ubezpieczyciela pojazdu silnikowego odpowiedzialności za 
uszkodzenie Ubezpieczonej opony, wynikającego z aktu wandalizmu. 
 
Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów, o ile okażą się niezbędne do 
dokonania analizy zasadności roszczenia o odszkodowanie. 
 
6. Obszar obowiązywania ubezpieczenia 
 
Ubezpieczenie będzie obowiązywało na obszarze wyznaczonym przez geograficzne granice Europy. 
 
7. Data wejścia w życie i okres obowiązywania ubezpieczenia opon 
 
Pod warunkiem dokonania przez Ubezpieczonego zapłaty opłaty ubezpieczeniowej ochrona ubezpieczeniowa 
rozpoczyna się: 

- w dniu montażu Ubezpieczonych opon przez podmiot zajmujący się montażem opon; lub  
- w dniu dostarczenia Ubezpieczonych opon;  
 
w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło później. Za dzień montażu uznaje się dzień wskazany na 
fakturze lub rachunku wystawionym za montaż Ubezpieczonych opon. Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez 
okres 12 lub 24 miesięcy, zgodnie z opcją wybraną przez ubezpieczonego przy zakupie opon, który nie będzie 
podlegał przedłużeniu. 
Jeśli Ubezpieczony wyrazi zgodę na przystąpienie do Ubezpieczenia opon, informacja o objęciu ochroną 
ubezpieczeniową zostanie zamieszczona na fakturze zakupu Ubezpieczonych opon, zaś zgoda na objęcie 
Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową zostanie przez niego potwierdzona uiszczeniem opłaty za ochronę 
ubezpieczeniową. 
 
8. Zakończenie obowiązywania ubezpieczenia 
 
1. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: 
- z upływem okresu na jaki Ubezpieczony został objęty ochroną ubezpieczeniową, zgodnie z definicją 
zawartą w punkcie 7« Data Wejścia w Życie i Okres Ubezpieczenia»; 
- w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia Ubezpieczonej opony, nie objętych przedmiotowym 
ubezpieczeniem opon; 
- w przypadku wypłaty świadczenia równego Sumie ubezpieczenia (w stosunku do Ubezpieczonych opon, 
za które wypłacono świadczenie równe Sumie ubezpieczenia). 
2. Umowa Ubezpieczenia zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
3. Niniejsza Umowa Ubezpieczenia może być rozwiązana za wypowiedzeniem z zachowaniem [•] okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  
4. Ubezpieczyciel może wypowiedzieć niniejszą Umowę Ubezpieczenia jedynie w następujących przypadkach: 
[•] 
5. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia ochrony już udzielanej, na podstawie zgody 
Ubezpieczonego, która miała miejsce przed upływem terminu wypowiedzenia. 
 



        

         

   

9. Postanowienia końcowe 
 
Anulowanie 
1. Ubezpieczony może zrezygnować z ochrony w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia wyrażenia 
zgody na ochronę ubezpieczeniową, za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, 
wysłanego na adres Delticom AG, Brühlstrasse 11, DE-30169 Hanower – w stosunku do opon, objętych 
zgodą od której liczony jest termin. W takim przypadku faktycznie opłacona składka ubezpieczeniowa 
zostanie w pełni zwrócona najpóźniej w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od dnia rezygnacji, przy 
czym w celach weryfikacyjnych służyć będzie datownik pocztowy na liście poleconym. Rezygnacja z ochrony 
nie jest możliwa po wygaśnięciu ochrony. 
2. Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 7 dni, od dnia zawarcia 
umowy. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki 
za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 
 
Oświadczenie o Ochronie Danych Osobowych 
Wszelkie dane osobowe i uzyskane informacje będą wykorzystywane przez ubezpieczyciela i ubezpieczającego 
wyłącznie w celach związanych z wykonaniem umowy ubezpieczenia opon. 
Ubezpieczony ma prawo do dostępu, poprawienia, aktualizacji, ograniczenia dostępu do lub usunięcia 
informacji dotyczących ubezpieczonego, przetwarzanych przez ubezpieczyciela lub ubezpieczającego. 
 
Ubezpieczenie na podstawie kilku polis 
Jeśli opona będzie objęta ubezpieczeniem w ramach kilku umów ubezpieczenia, wówczas każda z umów 
będzie skuteczna z zastrzeżeniem zakresu każdej umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 
 
Ustawowy okres przedawnienia 
Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech. Bieg przedawnienia roszczenia o 
świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub 
przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w 
którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu 
lub odmowie świadczenia. 
 
Przeniesienie praw 
Z dniem zapłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela roszczenie Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej 
odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na Ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego 
odszkodowania. Jeżeli ubezpieczyciel pokrył tylko część szkody, Ubezpieczonemu przysługuje co do 
pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem Ubezpieczyciela. 
Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony 
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 
 
Roszczenia – Mediator 
Ubezpieczony skontaktuje się z ubezpieczycielem, Chartis Europe S.A., Direktion für Österreich, Mariahilfer 
Strasse 17, A-1060 Wiedeń, w odniesieniu do wszelkich problemów dotyczących ubezpieczenia. 
W przypadku utrzymywania się rozbieżności zdań nawet po przekazaniu odpowiedzi przez Ubezpieczyciela, 
Ubezpieczony może wnioskować o rozstrzygnięcie przez rzecznika, którego adres zostanie mu podany przez 
dział obsługi klienta ubezpieczyciela, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych dostępnych środków ochrony 
prawnej. 
Ubezpieczony może również wnieść skargę do Rzecznika Ubezpieczonych, powiatowego rzecznika praw 
konsumentów oraz do organów nadzoru nad Ubezpieczycielem wskazanym poniżej. 
 
Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o 
właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, 
Ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 
 
Prawo właściwe 
Niniejsze Ogólne Standardowe Warunki Ubezpieczenia będą podlegały przepisom prawa obowiązującego w 
Polsce. 
 
 


