BROKERSKIE BIURO UBEZPIECZEŃ
Członek Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

Dzień dobry,
W odpowiedzi na poniższe zapytanie przedstawiam możliwości ubezpieczenia kursantów na kategorię A:
1. Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych
A. Zakres ubezpieczenia - ubezpieczeniem są objęte nagłe zdarzenia wywołane przyczyną zewnętrzną, w
następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub
zmarł, powstałe w następstwie:
 zdarzenia powstałe z ruchem pojazdu
 przy wsiadaniu do pojazdu lub wysiadaniu z pojazdu
 podczas zatrzymania, postoju pojazdu
B. zawierane jest na wszystkie miejsca w pojeździe.
C. Suma ubezpieczenia jest deklarowana przez Ubezpieczającego (standardowa – oferowana Państwu obecnie
to 10 000 zł na każde miejsce).
D. Składka za to ubezpieczenie na warunkach programu wynosi 12 zł za każde miejsce (np. pojazd z 2 miejscami
– składka 24 zł). Składka roczna.
2. Ubezpieczenie NNW kierowców pojazdów mechanicznych
A. Zakres ubezpieczenia - ubezpieczeniem są objęte nagłe zdarzenia wywołane przyczyną zewnętrzną,
w następstwie którego kierowca pojazdu mechanicznego, niezależnie od swej woli, doznał trwałego
uszczerbku na zdrowiu lub zmarł, powstałe w związku z ruchem pojazdu.
B. Działa tylko w pojeździe, objęty ochroną jest tylko kierujący.
C. Suma ubezpieczenia wynosi 100 000 zł
D. Składka – 150 zł / rocznie
3. Ubezpieczenie NNW kursantów
A. Zakres ubezpieczenia - nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego
Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł. Zakres obejmuje
zdarzenia powstałe w trakcie prowadzenia zajęć (praktycznych i teoretycznych), a polegające na trwałym
upośledzeniu czynności organizmu, nie rokujące poprawy, powstałe na skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju
zdrowia.
Ubezpieczenie działa w trakcie zajęć teoretycznych oraz praktycznych.
B. Suma ubezpieczenia jest deklarowana przez Ubezpieczającego (standardowa – oferowana Państwu obecnie
to 10 000 zł /osoba).
C. Składka w ujęciu miesięcznym wynosi 3 zł /osoba z zastrzeżeniem że składka pobrana z polisy nie może być
niższa niż 10 zł. Czyli składka za 3 m-ce dla 1 osoby wynosi 10,00 zł, dla grupy np. 5 osób – 45,00 zł
UWAGA! Świadczenia wynikające z pkt. 1, 2 i 3 kumulują się!
4. Ubezpieczenie motocykla szkoleniowego
A. zakres ubezpieczenia obejmuje m. in.:
 wszelkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu pojazdu powstałe w wyniku zdarzeń
zaistniałych w okresie ubezpieczenia (w tym kradzieży i rabunku).
 ubezpieczenie AC bez potrącania udziału własnego,
 ubezpieczenie AC bez konsumpcji sumy ubezpieczenia;
 ubezpieczenie AC bez naliczania amortyzacji przy wypłacie odszkodowania, w zakresie części
zamiennych użytych do naprawy pojazdu;
 wariant ubezpieczenia AC umożliwiający bezgotówkową zapłatę odszkodowania bezpośrednio na
rachunek bankowy zakładu naprawczego;
 w przypadku pojazdu fabrycznie nowego, którego nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
potwierdzone fakturą zakupu, wartość pojazdu nie ulega zmianie dla celów danej umowy ubezpieczenia
w okresie 12 miesięcy od daty wystawienia faktury;
 w przypadku szkody nie mają zastosowania postanowienia o potrącaniu z odszkodowania wymaganych
do zapłaty rat składki ubezpieczeniowej;
 ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe podczas kierowania pojazdem przeznaczonym do nauki jazdy
jak również powstałe podczas jego prowadzenia przez osoby nie posiadające uprawnień w trakcie
praktycznych zajęć dydaktycznych kursu nauki jazdy;
 pojazd zastępczy (po wcześniejszym zgłoszeniu do brokera)
 branżowe odstępstwa od rynkowych zasad likwidacji szkód AC
B. składka jest uzależniona od wartości pojazdu.
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