
LISTA NAJCZĘSTSZYCH
WYŁĄCZEŃ TU OD

ODPOWIEDZIALNOŚCI AC
Przy ubezpieczeniu pojazdu w ramach autocasco

może nie być odpowiedzialności po szkodzie gdy:

Spowodowana jest umyślnie przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, a także
osoby, z którymi ubezpieczający, ubezpieczony pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym,
Wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego,
Kierujący pojazdem jest w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu,
narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków
zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii albo
podobnie działających leków, chyba, że nie miało to wpływu na powstanie
szkody,
Powstała ona podczas kierowania pojazdem przez osoby upoważnione do
korzystania z pojazdu, bez wymaganych prawem kraju zajścia zdarzenia
uprawnień
Pojazd nie był dopuszczony do ruchu, a także podczas kierowania pojazdem
niezarejestrowanym lub pojazdem nie posiadającym ważnego dowodu
rejestracyjnego – jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg
rejestracji, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie szkody,
Powstała ona w przewożonym ładunku,
Polega na kradzieży bagażu,
Są one związane z wadą wykonania pojazdu lub jego wadliwą naprawą, a także
powstałe w związku z użytkowaniem pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem
lub wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku, bagażu,
Polega na uszkodzeniu silnika wskutek zassania wody podczas jego pracy lub
próby uruchomienia silnika w warunkach stwarzających takie zagrożenie,
Polega na zużyciu, korozji, utlenieniu, zawilgoceniu, pleśni,
oddziaływaniu normalnych warunków atmosferycznych oraz pogorszeniu się
stanu technicznego pojazdu wskutek długotrwałego postoju,
Polega na awarii, na utracie paliwa,
Powstała w wyniku niewłaściwego doboru paliwa, płynów i materiałów
eksploatacyjnych, a także będą skutkiem wadliwego doboru lub montażu
instalacji gazowej,
Powstała w związku z działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami,
powstałe w wyniku użycia pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami
na rzecz wojska i policji oraz w związku z czynnym uczestnictwem w akcjach
protestacyjnych, blokadach dróg,
Polega na uszkodzeniu lub zniszczeniu ogumienia, chyba że powstały one
wskutek działania osób trzecich lub powstały jednocześnie z uszkodzeniem
lub zniszczeniem innych części pojazdu,



Powstała ona w pojeździe stanowiącym własność innej osoby niż wymieniona
jako Właściciel w dokumencie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem sytuacji gdy
prawo własności pojazdu przeszło na jego Użytkownika, a umowa
ubezpieczenia nie uległa rozwiązaniu,
Powstała ona w pojeździe użytym jako narzędzie przestępstwa przez
ubezpieczającego lub ubezpieczonego lub za ich wiedzą i zgodą
Ta powstała podczas jazd wyścigowych, konkursowych, rajdowych oraz
treningów do tych jazd, jak również podczas użycia pojazdu jako rekwizyt
lub do jazd próbnych, tj. badań i prób pojazdów dokonywanych przez
producentów lub upoważnione jednostki.
Polega na utracie ubezpieczonego pojazdu w wyniku kradzieży:
Gdy stwierdzono, że w chwili dokonania kradzieży, z wyłączeniem rozboju,
nie był on zabezpieczony przed kradzieżą w sposób przewidziany w jego
konstrukcji ani sprawnym i aktywnym zabezpieczeniem przeciwkradzieżowym,
wymaganym zgodnie z OWU Towarzystwa
Pozostawiono bez nadzoru w pojeździe lub w miejscu, do którego mają dostęp

Sprawca wszedł w posiadanie klucza, karty lub innego urządzenia służącego
do otwarcia lub uruchomienia pojazdu za wiedzą ubezpieczającego,
ubezpieczonego lub osób upoważnionych do korzystania z pojazdu.

   osoby nieupoważnione do korzystania z pojazdu, klucza, karty lub innego 
   urządzenia służącego do jego otwarcia lub uruchomienia,

LISTA NAJCZĘSTRZYCH
WYŁĄCZEŃ TU OD

ODPOWIEDZIALNOŚCI AC
Przy ubezpieczeniu pojazdu w ramach autocasco

może nie być odpowiedzialności po szkodzie gdy:

Ubezpieczenia typu autocasco wcale nie są łatwe do zrozumienia
ale z chęcią i cierpliwie odpowiemy na Twoje pytania 

Opracowanie: 
specjaliści ds. ubezpieczeń komunikacyjnych
w oddziale OVB Opole Piotr Bilicki

mail: piotr.bilicki@ovb.com.pl
tel: +48 53 997 53 53


