NNW

ZAKRES I CECHY OCHRONY

PARAMETRY

- jest obligatoryjnym, minimalnym zakresem ochrony. Pozostałe: OC, Casco,
NNW mogą być dobierane w dowolny sposób

Suma ubezpieczenia:
20.000 zł

- ochrona dorosłego oraz dzieci przewożonych w foteliku, w przyczepce, na
holu rowerowym

Zakres terytorialny: cały świat
Składki:
- dorosły: 23 zł
- dziecko: 12 zł

- ochrona w razie nieszczęśliwego wypadku i doznania uszczerbku na
zdrowiu
- usługi powypadkowe typu Assistance

OC

- ochrona w razie wyrządzenia szkody na mieniu lub zdrowiu osób trzecich

Składki dla zakresu terytorialnego:
- RP: 46 zł
- świat: 200 zł

Zawarcie pierwszej polisy możliwe tylko w ciągu 13 miesięcy od daty zakupu
roweru. Ochronę można później kontynuować bez ograniczeń czasowych
- ochrona roweru lub roweru elektrycznego z wyposażeniem, w tym bez
dodatkowych wymogów: fotelika, przyczepki, holu
- ochrona w razie uszkodzenia lub utraty roweru / wyposażenia w wyniku
wypadku, zdarzeń losowych, rabunku, kradzieży (także z ulicy)

CASCO

Suma ubezpieczenia:
100.000 zł

- stała suma ubezpieczenia w całym okresie ubezpieczenia (w dowolnym
momencie trwania polisy dla analogicznej szkody otrzymasz odszkodowanie
w tej samej wysokości)
- opcja doubezpieczenia wprowadzonych modyfikacji i wyposażenia w
trakcie trwania polisy
- od 4 roku brak spadku amortyzacyjnego (suma ubezpieczenia nie zmieni
się w kolejnych latach)

Stawki dla zakresu terytorialnego
i wartości roweru:
Rower tradycyjny:
RP:
<3 tyś. : 5%
3-20 tyś. : 4%
Świat:
< 3 tyś. : 7%
3-20 tyś. : 6%
Rower elektryczny:
RP:
3-25 tys. : 4,6%
Świat:
3-25 tys. : 6,9%
Minimalna składka: 50 zł

BAGAŻ

Udział własny dla kradzieży:
tylko 5%
- ochrona w razie uszkodzenia lub utraty w wyniku wypadku, zdarzeń
losowych, rabunku

Stawki dla zakresu terytorialnego:
RP
< 3 tys. : 10%
Świat
< 3 tys. : 13,35%
Minimalna składka: 50 zł

TABELA AMORTYZACJI DLA CASCO
WIEK ROWERU W MIESIĄCACH OD DATY
ZAKUPU

WARTOŚĆ ROWERU W PROCENTACH

1-13

100

14-24

80

25-36

65

>36

50

