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UBEZPIECZENIE  

BEZPIECZNE OKULARY   

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo: SOGESSUR S.A., zakład ubezpieczeń w formie spółki akcyjnej, zarejestrowany we Francji 
pod numerem spółki 379 846 637 R.C.S Nanterre, działający w Polsce poprzez oddział SOGESSUR S.A 
Oddział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu 

Produkt: UBEZPIECZENIE OKULARÓW 

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje umowne dotyczące produktu ubezpieczeniowego podane są 

w Polisie ubezpieczeniowej i Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczne Okulary (OWU). 
 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Indywidualne ubezpieczenie okularów (Dział II, grupa 9 Załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej). 
 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

 

✓ Przedmiotem ubezpieczenia jest pojedyncza para 
Okularów, która spełnia łącznie następujące warunki: 

− została zakupiona w Salonie jako nowa (nieużywana), 

− jej Cena detaliczna nie przekracza 3000 PLN, 

− została wskazana w Polisie. 

✓ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Przypadkowe 
uszkodzenie Okularów, które wystąpiło w Okresie 
ubezpieczenia. 

✓ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody, w przypadku 
których koszt naprawy bądź wymiany jest wyższy niż Udział 
własny Ubezpieczonego wskazany w Polisie. 

✓ Suma ubezpieczenia jest wskazana w Polisie i jest równa 
Cenie detalicznej Okularów. Suma ubezpieczenia stanowi 
górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 
 

 
 

Jakie są istotne ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?  

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 

! do których naprawienia zobowiązani są producenci 
podzespołów Okularów lub Salon z tytułu gwarancji zgodnie 
z art. 577 – 581 Kodeksu Cywilnego oraz z tytułu rękojmi 
zgodnie z art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego; 

! w postaci uszkodzeń estetycznych, zadrapań, zarysowań 
bądź odprysków na Okularach nie mających wpływu na 
normalne użytkowanie Okularów; 

! spowodowanych przez Zużycie, korozję, utlenianie 
wynikające z normalnego użytkowania Okularów; 

! spowodowanych naprawą lub próbą naprawy wykonaną 
przez osoby nieuprawnione; 

! spowodowanych umyślnym lub nieuczciwym działaniem, 
niewłaściwym zachowaniem lub rażącym niedbalstwem 
Ubezpieczonego, osoby przez niego upoważnionej lub osoby 
mieszkającej w tym samym gospodarstwie domowym; 

! stanowiących utracone korzyści w związku z zaistniałym 
Zdarzeniem ubezpieczeniowym. 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?  

 
Ubezpieczenie nie obejmuje: 

 zdarzeń, które wystąpiły poza Okresem ubezpieczenia, 

 szkód w przypadku których nie jest możliwe zidentyfikowanie przedmiotu ubezpieczenia lub nie jest możliwe jego dostarczenie 
Ubezpieczycielowi. 

 Okularów, innych niż wskazane w polisie ubezpieczeniowej. 
 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?  

 
Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na całym świecie, przy czym świadczenie ubezpieczeniowe jest realizowane wyłącznie na 
terytorium Polski. 
 

Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 

 

W przypadku wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązani są: 

− w zakresie w jakim jest to możliwe, do zapobiegania dalszym szkodom,  

− do powiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie, 

− do dostarczenia Ubezpieczycielowi przedmiotu ubezpieczenia, zgodnie z art. 9 OWU, 

− do uiszczenia kwoty Udziału własnego zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od COR w przypadku, gdy Ubezpieczyciel przyjmie 

odpowiedzialność za szkodę. 
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Jak i kiedy należy opłacać składki? 

 

Składkę opłaca Ubezpieczający z góry za cały okres ochrony ubezpieczeniowej jednocześnie z zawarciem Umowy ubezpieczania. 
 

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

 
Okres ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu odbioru Okularów, pod warunkiem opłacenia składki ubezpieczeniowej i wynosi 12 miesięcy, 
chyba że Umowa ubezpieczenia wygaśnie wcześniej.  
 
Umowa ubezpieczenia wygasa w jednym z następujących dni, który wystąpi najwcześniej: 

− z dniem upływu Okresu ubezpieczenia,  

− z dniem odstąpienia od Umowy ubezpieczenia, 

− z dniem spełnienia przez Ubezpieczyciela świadczenia ubezpieczeniowego.  

 

Jak rozwiązać umowę? 

 
 

Ubezpieczający może odstąpić od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia składając Ubezpieczycielowi 
oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem Salonu lub formularza internetowego dostępnego pod adresem www.unooptic.pl.  

 
 


