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HoppyGo – Ubezpieczenie wynajmu pojazdów
Dokument informacyjny o produkcie ubezpieczeniowym
Pośrednictwo ubezpieczeniowe: Omocom AB, nr rej. 559097-2377, Birkagatan 1, SE 113 36 Sztokholm
Ubezpieczyciel: Dina Försäkring AB, nr rej. 516401-8029, Skeppsbron 2, SE103 18 Sztokholm
Produkt: Wynajem pojazdów
Niniejszy dokument zawiera krótki opis ubezpieczenia. Nie jest to jednak pełny opis tego, co
ubezpieczenie obejmuje i czego ono nie obejmuje. To jest Pana(-i) pismo przewodnie, zawierające pełne
warunki tworzące umowę z nami.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Dokument przedstawia program ubezpieczeń realizowany we współpracy z HoppyGo. Tym
ubezpieczeniem mogą być objęci wszyscy klienci firmy HoppyGo pod warunkiem, że spełnione będą
warunki dotyczące pojazdu, najemcy i współkierowców. Warunki te można znaleźć w warunkach
korzystania z serwisu.
Co jest objęte ubezpieczeniem?
● Odszkodowanie z tytułu udziału własnego w likwidacji szkody
● Kradzież
● Nieuczciwy najem
● Ogień
● Szyby
● Uszkodzenie pojazdu
● Ubezpieczenie Assistance
● Utrata zniżki ubezpieczeniowej
Co nie jest ubezpieczone?
● Odpowiedzialność cywilna (OC) posiadacza pojazdu mechanicznego.
● Uszkodzenia mechanizmów ograniczone do mechanicznych, elektrycznych lub
elektronicznych podzespołów pojazdu, silnika i skrzyni biegów i które są związane ze
zużyciem pojazdu.
● Uszkodzenia spowodowane zwykłym użytkowaniem pojazdu, takie jak powierzchniowe
zadrapania lub małe wgniecenia drzwi.
● Zatankowanie niewłaściwego paliwa.
Czy są jakieś ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
● Ubezpieczenie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy pojazdem kierować będzie najemca lub
●
●

inny kierowca wymieniony w umowie najmu.
Odszkodowania za sprzęt audiowizualny i komunikacyjny są ograniczone do maksymalnej
kwoty 15 000 PLN.
Ubezpieczenie nie ma zastosowania do szkód powstałych podczas wykorzystywania
pojazdu do udziału w zawodach lub treningach lub innych formach szybkiej jazdy i
wyczynów kaskaderskich z użyciem pojazdu.

Gdzie moja ochrona ubezpieczeniowa jest ważna?
Ubezpieczenie ma ważność w krajach, które są członkami porozumienia wielostronnego w zakresie
Systemu Zielonej Karty.
Jaki są moje obowiązki?
● Wszelkie wypadki lub zdarzenia, które mogą skutkować powstaniem roszczenia, należy
zgłaszać tak szybko, jak to jest w rozsądny sposób możliwe.
● Ma Pan(i) obowiązek współpracować z nami i udzielać wszelkich informacji, których
możemy potrzebować podczas badania roszczeń i rozpatrywania ich.
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Musi Pan(i) przestrzegać przepisów prawa i innych uregulowań prawnych obowiązujących
na danym obszarze.
Kierowca musi mieć ukończone co najmniej 23 lata i musi dysponować ważnym prawem
jazdy od co najmniej dwóch lat.
Musi Pan(i) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa zawartych np. w warunkach umowy:
- Kierowca podczas prowadzenia pojazdu musi być trzeźwy.
- W momencie kiedy opuszcza się pojazd, musi być on zamknięty, a kluczyk należy
zabrać ze sobą.

Kiedy płacę i w jaki sposób?
Płatność jest dokonywana wraz z rezerwacją na stronie internetowej firmy HoppyGo.
Kiedy zaczyna się ochrona ubezpieczeniowa i kiedy się ona kończy?
Ubezpieczenie jest ważne przez cały okres wynajmu. Ubezpieczenie rozpoczyna się w momencie
odebrania pojazdu przez najemcę i kończy się w momencie dokonania zwrotu pojazdu.
Ubezpieczenie jest ważne przez maksymalny okres 90 następujących po sobie dni.
Jak mogę anulować moją umowę ubezpieczeniową?
Umowę ubezpieczeniową można zakończyć zawiadamiając firmę Omocom

