WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OC Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W
ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG POMOCY DROGOWEJ

1. Na podstawie porozumienia zawartego z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG dalej
Compensa) Oddział w ………………………………………, ustalono następujące warunki
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (dalej OC) podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą w zakresie świadczenia usług pomocy drogowej.
2. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest OC Ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe o
charakterze pozaumownym (OC deliktowa) oraz OC wynikająca z niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania (OC kontraktowa) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w
zakresie świadczenia usług pomocy drogowej (dalej usług).
3. Przez świadczenie usług rozumie się: przygotowanie pojazdu unieruchomionego (dalej pojazdu)
lub uszkodzonego w wyniku awarii, jakiejkolwiek kolizji, wypadku drogowego, na miejscu tego
zdarzenia do holowania albo przewozu tj. wyciągnięcie pojazdu z pobocza, wciągnięcie pojazdu
(załadunek) na pojazd holujący, zabezpieczenie pojazdu na czas jego przewozu albo holowania;
oraz rozładunek lub ustawienie pojazdu w miejscu docelowym (garaż, parking, warsztat itp.).
4. Ubezpieczenie obejmuje świadczenie usług wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu
holowniczego, którego nr rejestracyjny musi zostać wpisany w rubryce „Uwagi” na polisie w
następującej formie: „Nr rejestracyjny pojazdu, którym wykonywane są usługi objęte niniejszym
ubezpieczeniem …………….”
5. W przypadku gdy Ubezpieczony wykonuje usługi kilkoma pojazdami holowniczymi, należy
wystawić niezależne polisy dla usług wykonywanych każdym z pojazdów holowniczych, a w
rubryce „Uwagi” na każdej polisie należy wpisać nr rejestracyjny jednego kolejnego pojazdu
holowniczego w następującej formie: „Nr rejestracyjny pojazdu, którym wykonywane są usługi
objęte niniejszym ubezpieczeniem …………….”.
6. Składka roczna ze względu na wysokość oferowanej sumy gwarancyjnej na wszystkie wypadki w
okresie ubezpieczenia (OC deliktowa i OC kontraktowa) wynosi:
a) suma gwarancyjna 100.000 zł. składka 450 zł.
b) suma gwarancyjna 200.000 zł. składka 640 zł.
7. Wprowadza się franszyzę redukcyjną w wysokości 500 zł. w każdej szkodzie rzeczowej.
8. Suma gwarancyjna na jeden wypadek stanowi 25 % sumy gwarancyjnej na wszystkie wypadki w
okresie ubezpieczenia.
9. Dla pojazdów holowniczych ciągnących tzw „motyle” zwyżka składki o 50%.
10. Zniżki
a) w przypadku ubezpieczenia usług wykonywanych kilkoma pojazdami holowniczymi,
wystawienie kolejnej polisy powyżej liczby 3, obejmującej ochroną wykonywanie usług
kolejnym pojazdem holowniczym powoduje obniżenie wyżej podanych składek o 15%;
b) za wznowienie polisy obejmującej OC Ubezpieczonego z tytułu wykonywania usług przy
użyciu danego pojazdu holowniczego przysługuje zniżka 5% od wyżej podanych składek, pod
warunkiem, że ubezpieczenie przebiegało bezszkodowo. Suma zniżek z tytułu wykonywania
usług przy użyciu danego pojazdu holowniczego, nie może przekroczyć 30% wyżej podanych
składek.
11. Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej jest prawidłowo wypełniona dokumentacja
(zlecenie, rachunek, faktura) oraz wykonanie zdjęć pojazdu mechanicznego przed przyjęciem go
do holowania i po jego zdaniu w punkcie serwisowym lub innym wskazanym przez zlecającego
usługę. Zdjęcia muszą eksponować zewnętrzne i wewnętrzne uszkodzenia holowanego pojazdu
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mechanicznego. Zdjęcia uszkodzeń wewnętrznych muszą zostać wykonane, jeśli uszkodzenia
wewnętrzne są widoczne.
12. Zdjęcia wraz z dokumentacją należy zachować do wglądu Compensy przez okres 12 miesięcy od
dnia wykonania usługi.
13. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje udzielona na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej zatwierdzonych uchwałą Zarządu Compensa nr 32 z dnia 17 września
2008r (dalej OWU). Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o OC za produkt, Klauzulę nr 3
Włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu lub innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez
Ubezpieczonego oraz Klauzulę nr 20 Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe po
przekazaniu wykonanej pracy lub usługi odbiorcy, jeżeli powstały w wyniku ich wadliwego wykonania.
14. Poza wyłączeniami określonymi w §4 OWU Compensa dodatkowo nie odpowiada za szkody:
a) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, w tym nieprawidłowe zamocowanie
pojazdu holowanego;
b) powstałe podczas obsługiwania pojazdu holowniczego przez osobę nie posiadającą
uprawnień do kierowania takim pojazdem holowniczym.
15. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje udzielona na okres jednego roku.
16. Ubezpieczający obowiązany jest wykazać się należytą starannością w zakresie zabezpieczania
holowanych pojazdów mechanicznych i organizacji pracy podległych pracowników.
17. Procedura zawierania umów ubezpieczenia.
a) Ubezpieczający wypełnia wniosek o ubezpieczenia (oddzielny wniosek o objęcie ochroną
ubezpieczeniową OC za szkody powstałe w wyniku wykonywania usług przy użyciu danego,
konkretnego pojazdu holowniczego);
b) Ubezpieczający składa oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków ubezpieczenia i
oferty przedstawionych przez Compensa;
c) Ubezpieczający dokonuje wpłaty składki na konto i w terminie wskazanych pisemnie przez
Compensę.
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