Compensa Komunikacja
KLAUZULA NR 8 AC MINI
§ 4. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczenie AC MINI obejmuje szkody doznane przez
Ubezpieczonego w następstwie zdarzenia spełniającego łącznie
następujące warunki:
1) w okresie ubezpieczenia doszło do uszkodzenie pojazdu objętego
umową AC MINI lub jego części trwale zamontowanych wskutek
nagłego fizycznego kontaktu z innym pojazdem („kolizja”);
2) Ubezpieczony lub kierujący pojazdem objętym umową AC MINI
na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi odpowiedzialność
cywilną za szkodę w innym pojeździe powstałą w następstwie kolizji
określonej w pkt 1;
3) zdarzenie miało miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W ramach umowy AC MINI COMPENSA zwraca także faktycznie
poniesione, uzasadnione i udokumentowane koszty ratowania pojazdu
oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli
zastosowane środki były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
przy czym umową AC MINI objęte są ww. koszty wyłącznie
do wysokości 1.000 zł ponad sumę ubezpieczenia.

§ 2. DEFINICJE
1. Używane w klauzuli pojęcia oznaczają:
1) UBEZPIECZONY – osoba na rachunek której zawarta została
umowa AC MINI, to jest: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej będąca właścicielem
ubezpieczonego pojazdu (wskazanego w polisie);
2) SZKODA CAŁKOWITA – uszkodzenie pojazdu w stopniu,
w którym koszty naprawy brutto uszkodzonego pojazdu, określone
zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1 klauzuli, przekraczają 70%
wartości rynkowej tego pojazdu w dniu powstania szkody.

§ 5. USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY I ODSZKODOWANIA
1. Należne z tytułu umowy AC MINI odszkodowanie odpowiada wartości
szkody określonej zgodnie z postanowieniami poniżej, nie może być jednak
wyższe niż aktualna na dzień powstania szkody suma ubezpieczenia.
2. Wysokość szkody w umowie AC MINI określa się jako:
1) w przypadku szkody całkowitej – różnica pomiędzy wartością
rynkową pojazdu w dniu powstania szkody, a wartością pojazdu po
zdarzeniu określonym w § 4 ust. 1 (to jest wartość pozostałości);
2) w przypadku uszkodzenia pojazdu nie będącego szkodą całkowitą
– koszt niezbędny do przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia
(koszty naprawy pojazdu).
3. Koszty naprawy pojazdu objęte umową AC MINI obejmują:
1) koszt robocizny ustalony w oparciu o:
a) technologiczne czasy napraw określone przez producenta pojazdu
i ujęte w systemie AUDATEX lub EUROTAX,
b) średnią stawkę za 1 roboczogodzinę naprawy ze stawek stosowanych
przez warsztaty partnerskie.
2) koszt części alternatywnych koniecznych do dokonania naprawy.
4. Wartość pozostałości ustala się indywidualnie:
1) w zależności od rozmiaru uszkodzeń i stopnia zużycia eksploatacyjnego
pojazdu lub jego części (zespołów) pod warunkiem, że posiadają wartość
handlową;
2) w oparciu o sytuację rynkową w zakresie obrotu pojazdami
uszkodzonymi, a w szczególności uwzględniając obowiązujące
w obrocie ceny transakcyjne dotyczące tych pojazdów.
5. Przy określaniu wysokości szkody COMPENSA ustala:
1) zakres uszkodzeń, których powstanie pozostaje w związku
przyczynowym ze zdarzeniem objętym ubezpieczeniem;
2) części pojazdu podlegające wymianie lub naprawie;
3) czas robocizny niezbędny do wykonania naprawy;
4) stawki za 1 roboczogodzinę naprawy;
5) zużycie eksploatacyjne części pojazdu (np. ogumienia, tłumików,
katalizatora, akumulatora).

§ 3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczeniem AC MINI objęte są samochody osobowe, inne
pojazdy wykonane przez adaptację samochodu osobowego, pojazdy
wyprodukowane w karoseriach samochodów osobowych jako pojazdy
typu van niezależnie od sposobu zarejestrowania pojazdu („samochody
osobowe”) wraz z wyposażeniem podstawowym, których okres
eksploatacji w dniu zawarcia umowy AC MINI przekracza 10 lat
i jednocześnie nie przekracza 15 lat.
2. Przedmiotem ubezpieczenia nie mogą być pojazdy:
1) używane jako rekwizyty;
2) używane podczas jazd próbnych i testowych;
3) używane do nauki jazdy;
4) używane podczas rajdów, jazd treningowych i konkursowych;
5) wynajmowane zarobkowo innym podmiotom (rent a car);
6) używane do przewożenia przesyłek kurierskich i ekspresowych;
7) używane do wykonywania usług holowniczych;
8) używane jako taksówka/przewóz osób za opłatą;
9) poruszające się po płycie lotniska;
10) używane przez służby mundurowe i/lub jednostki zmilitaryzowane;
11) używane do celów specjalnych;
12) służące do przewozu paliw, gazów płynnych lub sprężonych
i materiałów niebezpiecznych (ADR).
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§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie postanowień niniejszej klauzuli, ochrona ubezpieczeniowa
z tytułu ubezpieczenia pojazdu od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty
autocasco (AC) może zostać zastąpiona ubezpieczeniem AC MINI
określonym w niniejszej klauzuli.
2. Umowa ubezpieczenia w zakresie klauzuli AC MINI (zwana dalej
„umową AC MINI”) może zostać zawarta wyłącznie jednocześnie
z zawarciem z COMPENSĄ umowy ubezpieczenia OC oraz umowy
ubezpieczenia BLS. Umowa AC MINI zawierana jest na okres
ubezpieczenia, na jaki zawierana jest umowa ubezpieczenia w zakresie
ubezpieczenia OC, z zastrzeżeniem jednak, iż okres ten nie może być
krótszy niż okres roczny.
3. W zakresie nieuregulowanym odmiennie niniejszą klauzulą
zastosowanie znajdują postanowienia rozdziału I, II, V Ogólnych
warunków ubezpieczenia pojazdów – Compensa Komunikacja
zatwierdzone przez Zarząd Compensa TU S.A. Vienna Insurance
Group uchwałą nr 7/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku (zwanych dalej
„OWU”)

6. W przypadku, gdy poniesione przez Ubezpieczonego rzeczywiste
koszty naprawy pojazdu, ustalone na podstawie faktur i/lub imiennych
rachunków, przekraczają koszty naprawy pojazdu określone przez
COMPENSA zgodnie z ust. 2, COMPENSA ustala należne odszkodowanie
z uwzględnieniem ww. rzeczywistych kosztów naprawy, jednakże
wyłącznie w przypadku, gdy odpowiadają one:
1) cenom części alternatywnych lub, w przypadku braku ich dostępności,
cenom części zamiennych określonych przez producenta pojazdu i ujętych
w systemie AUDATEX lub EUROTAX,
2) średnim cenom z rynku części używanych lub odpowiednikom części
producenta pojazdu, odpowiednio w przypadku zastosowania przez
wykonawcę naprawy części używanych lub odpowiedników części
producenta pojazdu,
3) technologicznym czasom koniecznym do dokonania napraw oraz średnim
stawkom za 1 roboczogodzinę naprawy, które stosowane są przez
warsztaty partnerskie.
7. O ile strony nie umówiły się inaczej, ustalając należne odszkodowanie,
wartość szkody pomniejsza się o kwotę odpowiadającą zużyciu
eksploatacyjnemu części pojazdu w wysokości 50% wartości części
podlegający wymianie w ramach naprawy pojazdu w następstwie
zdarzenia.
8. Jeżeli przed zdarzeniem objętym ubezpieczeniem nastąpiła
udokumentowana wymiana części pojazdu, odszkodowanie za uszkodzoną
część pomniejsza się o stopień zużycia tej części liczony od daty jej wymiany.
Do określenia stopnia zużycia ww. części zastosowanie znajdują
odpowiednio postanowienia § 11 ust. 12 rozdziału II OWU.
9. Zużycie eksploatacyjne elementów takich jak ogumienie, akumulator,
elementy cierne układu hamulcowego, napędowego oraz układ
wydechowy oceniane jest na podstawie rzeczywistego stopnia zużycia
tych elementów i powoduje zmniejszenie wysokości odszkodowania
niezależnie od okresu eksploatacji pojazdu o stopień zużycia takich
elementów.
10. COMPENSA może zażądać okazania pojazdu w trakcie naprawy
lub po jej zakończeniu w celu sprawdzenia zakresu dokonanej naprawy.

11. Przy ustaleniu należnego odszkodowania nie potrąca się udziału
własnego.
12. COMPENSA nie odpowiada za szkody, których wysokość
nie przekracza 500 zł.
§ 6. SUMA UBEZPIECZENIA
1. Górną granicę odpowiedzialności COMPENSY (sumę ubezpieczenia)
z tytułu umowy AC MINI, stanowi kwota 10.000 zł.
2. Suma ubezpieczenia określona jest na jedno i wszystkie zdarzenia
powstałe w okresie ubezpieczenia. Każdorazowo po wypłacie
odszkodowania następuje redukcja sumy ubezpieczenia, przy czym
wypłata odszkodowania lub odszkodowań o łącznej wartości równej
sumie ubezpieczenia powoduje rozwiązanie umowy AC MINI.
§ 7. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
1. Wysokość składki ustalana jest na podstawie taryfy stawek
obowiązującej w dniu zawarcia umowy AC MINI.
2. Składka opłacana jest jednorazowo jednocześnie z zawarciem
umowy AC MINI, chyba że w umowie AC MINI określono inny sposób
i termin opłacenia składki.
3. Zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej
jest dokonywany zgodnie z § 25 OWU.
§ 8. KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI
Oprócz przypadków określonych w § 24 ust. 4 Rozdziału V OWU,
odpowiedzialność COMPENSY z tytułu umowy AC MINI ustaje
z końcem ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia OC.
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejsza klauzula została zatwierdzona przez Zarząd Compensa
TU S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 80/2014 z dnia 25.09.2014
roku i znajduje zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych
od dnia 01.10.2014 roku.
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