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Warunki Grupowego Ubezpieczenia Opon  

Dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z o.o. 

Postanowienia Wstępne 

§ 1 

Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Opon dla Klientów Continental Opony Polska Sp. 
z o.o. (dalej: WU), szczegółowo określają zakres i zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej dla 
Klientów Continental Opony Polska Sp. z o.o.  

Definicje 

§ 2 

Poniższe określenia pisane z dużej litery mają następujące znaczenie: 

1. Cena zakupu - wartość brutto Opony widniejąca na dowodzie zakupu.  

2. Centrum assistance - jednostka organizacyjna działająca w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela 
zajmująca się realizacją obowiązków Ubezpieczyciela z tytułu zawartych umów ubezpieczenia, w 
tym realizacją Świadczeń assistance określonych w niniejszych WU, do której Ubezpieczony 
zobowiązany jest zgłosić Zdarzenie ubezpieczeniowe objęte ochroną ubezpieczeniową. 

3. Deklaracja zgody – oświadczenie woli Klienta, mocą którego wyraża on zgodę na objęcie ochroną 
ubezpieczeniową, złożone w formie zapewniającej jednoznaczną identyfikację osoby składającej to 
oświadczenie oraz oznaczenie dnia złożenia oświadczenia. 

4. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy przypadających w tych dniach. 

5. Klient – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki 
cywilnej, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która 
posiada zdolność prawną, w tym osobowe spółki handlowe, które dokonały zakupu Opon marki 
Continental w sieci Przedstawicieli Ubezpieczającego i których odpowiednio miejsce zamieszkania 
lub prowadzenia działalności gospodarczej lub siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

6. Opona – nowa opona marki Continental zakupiona w sieci Przedstawicieli  Ubezpieczającego, 
która została zamontowana w Pojeździe. 

7. Pojazd - samochód osobowy  o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, liczbie miejsc 
pasażerskich nie większej niż 7 (wraz z kierowcą), posiadający ważne badania techniczne, 
dopuszczony do ruchu na drogach publicznych, w którym zostaną zamontowane Opony i którego 
numer VIN został wpisany w Deklaracji zgody.  

8. Przedstawiciel  - serwis współpracujący z Continental Opony Polska Sp. z o.o. zajmujący się 
profesjonalnie sprzedażą i wymianą opon.  

9. Szkoda – uszkodzenie Opony będące skutkiem Zdarzenia ubezpieczeniowego. 

10. Ubezpieczający –  Continental Opony Polska Sp. z o.o., z którym Ubezpieczyciel zawarł Umowę 
grupowego Ubezpieczenia Opon dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z o.o.. 

11. Ubezpieczyciel – Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 

12. Ubezpieczony - Klient, który został objęty ochroną ubezpieczeniową na zasadach określonych  
w WU. 
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13. Udział własny – wartość, o którą pomniejszane jest wypłacane odszkodowanie z tytułu 
uszkodzenia Opony, zgodnie z § 6 ust. 3 WU 

14. Usługodawca Centrum assistance – osoba skierowana przez Centrum assistance na miejsce 
zdarzenia. 

15. Wypadek – zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i gwałtowne, niezależne od woli Ubezpieczonego, 
następujące w czasie, gdy Ubezpieczony znajduje się w Pojeździe, stanowiące przyczynę 
unieruchomienia pojazdu, które uniemożliwia normalną kontynuację podróży, polegające  
na nagłym działaniu siły mechanicznej w chwili zetknięcia się Pojazdu z innym pojazdem, 
przedmiotem, osobami lub zwierzętami, w wyniku którego uszkodzeniu uległa tylko Opona. 

16. Zdarzenie ubezpieczeniowe – Zdarzenie losowe lub Wypadek, zaistniałe w okresie 
ubezpieczenia, skutkujące unieruchomieniem Pojazdu.  

17. Zdarzenie losowe – zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i gwałtowne, niezależne od woli 
Ubezpieczonego, następujące w czasie, gdy Ubezpieczony znajduje się w Pojeździe, polegające 
na: 

1) najechaniu na ostre przedmioty znajdujące się na jezdni, 

2) uszkodzeniu spowodowanym złym stanem jezdni,  

3) szkodzie parkingowej rozumianej jako najechanie z nadmierną prędkością  
na krawężnik,  

4) powodzi, pożarze, 

5) wandalizmie – umyślnym uszkodzeniu przez osoby trzecie, również w sytuacji gdy 
Ubezpieczony nie znajduje się w Pojeździe. 

Przedmiot i Zakres Ubezpieczenia 

§ 3 

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest komplet 4  Opon zamontowanych w Pojeździe.  

2. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte są  skutki Zdarzenia ubezpieczeniowego.  

3. Ubezpieczenie obejmuje organizację i pokrycie następujących kosztów:  

1) naprawy na miejscu – wymiana koła z uszkodzoną Oponą na koło zapasowe 
znajdujące się w wyposażeniu Pojazdu, albo usprawnienie uszkodzonego koła za 
pomocą zestawu naprawczego będącego na wyposażeniu Pojazdu, 

2) holowania do najbliższego Przedstawiciela - w razie braku możliwości naprawy na 
miejscu, opisanej w pkt 1; a jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe ma miejsce w dniu 
wolnym od pracy i nie ma możliwości natychmiastowego odholowania Pojazdu do 
Przedstawiciela, Ubezpieczyciel pokrywa koszt holowania Pojazdu na pobliski 
parking, a następnie, w pierwszym dniu pracującym – holowania Pojazdu z parkingu 
do najbliższego Przedstawiciela, 

3) pokrycie kosztów zakupu nowej opony takiego samego modelu, rozmiaru i rodzaju 
(letnia, zimowa, całoroczna) co Opona uszkodzona  - usługa obejmuje zakup i 
dostarczenie  Opony do  wskazanego  przez Centrum assistance  Przedstawiciela   

4. Warunkiem uznania roszczeń, opisanych w ust. 3 pkt 1 - 3  jest potwierdzenie  
przez Usługodawcę Centrum assistance albo Przedstawiciela uszkodzenia Opony, będącego 
skutkiem Zdarzenia ubezpieczeniowego. 

5. Zakresem ubezpieczenia objęte są Zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Warunki Objęcia Ochroną Ubezpieczeniową  

§ 4 

1. Do ubezpieczenia może przystąpić każdy Klient, pod warunkiem łącznego spełnienia poniżej 
określonych warunków: 

1) Klient ma miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub adres 

siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej,  

2) złożył u Ubezpieczającego lub Przedstawiciela podpisaną Deklarację zgody, 

2. Dokumentem potwierdzającym przystąpienie do ubezpieczenia jest certyfikat z dołączonym 
dowodem zakupu (paragon lub Faktura VAT) Opon/y u Przedstawiciela.. 

Okres Ubezpieczenia (odpowiedzialności) 

§ 5 

1. Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna 
się z dniem zakupu Opony, jednak nie wcześniej niż z dniem podpisania przez Ubezpieczonego 
Deklaracji zgody i trwa przez okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. 

2. Ubezpieczony ma prawo odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym od ubezpieczenia w terminie 
30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczony jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od daty objęcia 
ochroną ubezpieczeniową. Odstąpienie od ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z 
obowiązku opłacenia składki za okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony 
ubezpieczeniowej. 

3. Ubezpieczony w każdym czasie ma prawo zrezygnować z ubezpieczenia. W tym celu składa 
Ubezpieczycielowi lub Ubezpieczającemu pisemne oświadczenia woli o rezygnacji (wzór 
oświadczenia został przygotowany pomocniczo przez Ubezpieczyciela. Okres ubezpieczenia 
(odpowiedzialności) w takiej sytuacji kończy się z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w 
którym Ubezpieczony złożył oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia.  Rezygnacja z 
ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym 
Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.  

4. Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) w stosunku do danego Ubezpieczonego kończy się: 

1) z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia (odpowiedzialności), 

2) z chwilą wyczerpania limitu zdarzeń w okresie ubezpieczenia, 

3) z chwilą zbycia lub utraty Pojazdu, 

w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi jako pierwsze. 

Suma Ubezpieczenia i Wysokość Odszkodowania 

§ 6 

1. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wynosi 
3.000,00 zł na wszystkie Zdarzenia ubezpieczeniowe i 1.500,00 zł na jedno Zdarzenie 
ubezpieczeniowe w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia, 

z zastrzeżeniem ust. 3.  

2. Odszkodowanie wypłacane jest w granicach sumy ubezpieczenia, a jego wysokość  obejmuje 
Cenę zakupu oraz wartości usługi holowania i naprawy na miejscu zdarzenia, o których mowa w 
§ 3 ust. 3 pkt 1 - 3 WU. 



 
Załącznik nr 1 do Umowy 

 

| 4 

Towarzystwo Ubezpieczeń 
Europa S.A. 
 
 

ul. Gwiaździsta 62 
53-413 Wrocław 
bok@tueuropa.pl 
www.tueuropa.pl 

tel.  71 36 92 887, fax 71 36 92 707 
Biuro Obsługi Klienta 
801 500 300 (dla telefonów stacjonarnych) 
lub 71 36 92 887 (dla telefonów kom.) 
koszt połączenia zgodny z taryfą operatora 

TU Europa S.A. 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 
we Wrocławiu, KRS 0000002736 
NIP 895-10-07-276,kapitał zakładowy 
zarejestrowany i opłacony 37 800 000 zł 

 

3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ciągu 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia  ograniczona 
jest do 2 Zdarzeń ubezpieczeniowych. 

Odszkodowanie obejmujące koszty zakupu nowej opony, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 WU,  
wyliczane jest z uwzględnieniem Udziału własnego Ubezpieczonego, zgodnie z tabelą,  
z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 pkt 14 WU.  

 

Głębokość 
bieżnika (%) 

 

Wysokość 
odszkodowania 
(%) 

ponad 90 % 100 % 

do 90 % 90 % 

do 80 % 80 % 

do 70 % 70 % 

do 60 % 60 % 

do 50 % 50 % 

do 40 % 40 % 

do 30 % 30 % 

20% 20 % 

poniżej 20 %  0 % 

 

Roszczenie i Wypłata Odszkodowania  

§ 7 

1. W razie zaistnienia Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony zobowiązany jest przed 
podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie, skontaktować się telefonicznie z Centrum 
assistance pod numerem telefonu lub faksu wskazanym na certyfikacie ubezpieczeniowym  
i podać: 

1) imię i nazwisko, 

2) numer certyfikatu 

3) markę i model Pojazdu, 

4) numer VIN pojazdu,, 

5) dokładny adres miejsca powstania Zdarzenia ubezpieczeniowego,  

6) numer telefonu, pod którym można skontaktować się z Ubezpieczonym lub wskazaną 

przez niego osobą, 

7) opis zdarzenia  i rodzaj wymaganej pomocy. 

8) a w razie zaistnienia Zdarzenia losowego określonego w § 2 ust 17 pkt 5 – informację  

o zgłoszeniu zdarzenia na policję 

2. W przypadku powstania Zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczony zobowiązany jest:  

1) nie zlecać czynności objętych ubezpieczeniem, określonych w § 3 ust. 3 pkt 1 – 3 WU, 
innym jednostkom assistance chyba, że Centrum assistance  nie udzieli pomocy w czasie 
2 godzin od chwili zawiadomienia, 
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2) użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz 
zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, 

3) zachować uszkodzoną Oponę do czasu dokonania oględzin przez Centrum assistance lub 
Przedstawiciela . 

3. Jeżeli Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie dopełnił obowiązków 
określonych w ust. 1 i 2, Ubezpieczyciel może odmówić spełnienia świadczenia, chyba że  
nie wpłynęło to na wysokość Szkody lub możliwość jej ustalenia. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczonego obowiązków określonych w ust. 2 pkt 2 

umyślnie bądź w wyniku rażącego niedbalstwa, Ubezpieczyciel jest wolny od 
odpowiedzialności. 

 

Zasady Ustalania i Wypłata Odszkodowania 

§ 8 

1. W przypadku, gdy skontaktowanie się Ubezpieczonego z Centrum assistance było niemożliwe  
z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego, a także w sytuacji gdy Usługodawca Centrum 
assistance nie przybędzie na miejsce Zdarzenia ubezpieczeniowego w czasie 2 godzin  
od chwili zawiadomienia (chyba, ze umówiono się inaczej), Ubezpieczony jest uprawniony  
do zorganizowania świadczeń wynikających z WU we własnym zakresie i w celu uzyskania zwrotu 
poniesionych kosztów powinien przedstawić, celem ich udokumentowania, oryginały rachunków 
lub faktur.  

2. Rachunki oraz faktury z tytułu świadczeń, o których mowa w ust. 1, będą wystawiane na 
Ubezpieczonego, chyba że strony umówią się inaczej. 

3. Ubezpieczony powinien złożyć do Centrum assistance pisemny wniosek o wypłatę 
odszkodowania, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od ustania przeszkody  
w skontaktowaniu się z Centrum assistance  lub od ustania zdarzenia na adres: ul. Sienna 73,  
00-833 Warszawa oraz: 

1) opis zaistniałego zdarzenia, 
2) zdjęcia  uszkodzonej Opony; na zdjęciach muszą być widoczne łącznie: 

i. marka, model,  rozmiar i rodzaj (letnia, zimowa, całoroczna) uszkodzonej Opony, 
ii. zakres uszkodzeń Opony,   

3) zdjęcie Pojazdu po wystąpieniu Zdarzenia ubezpieczeniowego, 
4) w przypadku wymiany Opony na nową - opinia dotycząca stanu Opony wydana przez 

Przedstawiciela. Opinia musi potwierdzać uszkodzenie Opony  oraz wskazywać nr VIN 
Pojazdu, w którym zamontowana była Opona  
w momencie powstania Szkody, 

5) W przypadku, gdy Szkoda powstała w wyniku umyślnego uszkodzenia przez osoby 
trzecie – potwierdzenie zgłoszenia Szkody na policję, 

jeżeli występujący z roszczeniem takie dokumenty posiada lub może je uzyskać na podstawie 
przepisów obowiązującego prawa polskiego.  

4. Odszkodowanie wypłacane jest w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela 
zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego.  

5. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo 
wysokości refundacji kosztów nie jest możliwe w terminie określonym w ust. 4, refundacja kosztów 
dokonywana jest w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności 
wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część refundacji Ubezpieczyciel 
wypłaca w terminie określonym w ust. 4. 

6. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na wskazany przez Ubezpieczonego rachunek bankowy. 
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Roszczenia Regresowe 

§ 9 

1. Z dniem, w którym Ubezpieczyciel wykona świadczenie lub dokona refundacji poniesionych  
przez Ubezpieczonego kosztów, roszczenie do osoby odpowiedzialnej za Szkodę przechodzi z 
mocy prawa na Ubezpieczyciela do wysokości poniesionych kosztów. Nie dotyczy to roszczeń 
Ubezpieczonego do osób pozostających z Ubezpieczonym  we wspólnym gospodarstwie 
domowym i osób za które ponosi on odpowiedzialność, chyba, że sprawca wyrządził Szkodę 
umyślnie. 

2. Ubezpieczony obowiązany jest udzielić Ubezpieczycielowi pomocy przy dochodzeniu roszczeń 
regresowych, w tym dostarczyć odpowiednie dokumenty i udzielić niezbędnych informacji. 

3. Jeżeli Ubezpieczyciel pokrył tylko część kosztów, Ubezpieczonemu przysługuje, co do pozostałej 
części, pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń. 

4. Jeżeli Ubezpieczony bez zgody Ubezpieczyciela zrzekł się roszczenia przeciwko osobie trzeciej, 
odpowiedzialnej za Szkodę lub je ograniczył, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty 
odszkodowania lub zmniejszyć je o kwotę na jaką Ubezpieczony zrzekł się roszczenia. Jeżeli fakt 
zrzeczenia się lub ograniczenia roszczeń zostanie ujawniony po wypłacie odszkodowania, 
Ubezpieczyciel może żądać od Ubezpieczonego zwrotu całości lub części wypłaconego 
odszkodowania.  

Wyłączenia Odpowiedzialności 

§ 10 

1. Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 
1) szkody powstałe wskutek naturalnego zużycia Opon, 
2) Opony zamontowane w Pojazdach, które zostały zmodyfikowane i nie odpowiadają 

specyfikacji producenta, 
3) Opony zamontowane w Pojazdach, które są używane we wszelkiego typu zawodach, rajdach, 

konkursach, wynajmie (za wyjątkiem wynajmu długoterminowego), 

4) Opony zamontowane w Pojazdach, które są użytkowane jako: taksówki bagażowe, inne 

pojazdy przewozu osób, ambulanse, wszelkiego typu pogotowia (np. gazowe, elektryczne), 

pojazdy wojskowe, pojazdy policyjne, pojazdy służb mundurowych,  pojazdy do nauki jazdy, 

motocykle, 

5) Opony zamontowane w pojazdach, przystosowanych do przewozu więcej niż 7 osób łącznie  

z kierowcą i/lub w pojazdach o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 ton, 

6) kradzież Opon, 

7) defekty Opon powstałe z winy producenta, 
8) uszkodzenia estetyczne, wgniecenia, zadrapania, odbarwienia oraz inne, które nie mają 

wpływu na funkcjonowanie Opony, 
9) utylizację Opon, 
10) szkody, za które, na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy (np. gwarancja, rękojmia, 

ubezpieczenia), jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub punkt naprawczy, bądź inny 
ubezpieczyciel, czy inny podmiot w ramach tzw. programów przedłużonych gwarancji na 
sprzęt, 
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11) szkody powstałe w związku z prowadzeniem Pojazdu przez osobę bez wymaganych 
przepisami prawa uprawnień do kierowania tego typu pojazdem, 

12) szkody powstałe na skutek użytkowania Pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, 
13) szkody powstałe na skutek niewłaściwego montażu Opony, 
14) szkody w Oponach, których grubość bieżnika nie spełnia wymagań  obowiązujących 

przepisów prawa, 
15) szkody w oponach innych niż zgłoszone do ubezpieczenia. 

2. Ponadto ochroną ubezpieczeniowa nie są objęte Szkody: 
1) powstałe bezpośrednio bądź na skutek Zdarzenia ubezpieczeniowego mającego miejsce 

przed objęciem ochroną ubezpieczeniową, 
2) wyrządzone wskutek umyślnego działania Ubezpieczonego lub osób działających z jego 

upoważnienia i/lub w jego imieniu lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego , 
3) powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, wybuchu 

nuklearnego, epidemii, pandemii, wycieków, zanieczyszczeń, skażeń, reakcji jądrowej, 
skażenia spowodowanego bronią jądrową lub promieniotwórczą, energii jądrowej lub skażenia 
radioaktywnego, promieniotwórczością, 

4) powstałe wskutek strajków, lokautów, aktów terroryzmu, sabotażu, buntu, rozruchów, 
rewolucji, powstania, zamieszek społecznych i wojskowych, wojny, wojny domowej, a także 
konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania, zarekwirowania i zniszczenia Opon na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, 

5) powstałe na skutek lub w związku z prowadzeniem Pojazdu po użyciu alkoholu lub w stanie 
nietrzeźwości w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, lub w stanie po użyciu środków odurzających lub substancji psychotropowych 
albo środków zastępczych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, lub  
w stanie po użyciu lekarstw lub innych środków wyłączających świadomość, z wyjątkiem 
sytuacji, gdy spożycie tych środków nastąpiło w celach medycznych i po zaleceniu lekarza, 

6) spowodowane opóźnieniem lub brakiem świadczenia Centrum assistance  wskutek strajków, 
niepokoi społecznych, zamieszek, aktów terroryzmu, sabotażu, wojny, wojny domowej, 
promieniowania radioaktywnego, siły wyższej, a także ograniczeniami w ruchu lądowym, 
morskim, powietrznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, chyba że nie miało to 
wpływu na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego. 

3. Ubezpieczyciel nie zwraca kosztów zwyczajowo płatnych przez użytkownika Pojazdu  
lub/i kosztów, które Ubezpieczony był zmuszony ponieść w związku z Unieruchomieniem Pojazdu, 
z wyjątkiem kosztów określonych w § 3 ust. 3 pkt 1 –3 WU. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11 

1. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony ma prawo do składania reklamacji do Ubezpieczyciela: 

1) pisemnie, na adres: ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław lub faksem na numer 71/36 
92 707,  

2) w formie elektronicznej, wniesionej mailowo lub za pomocą narzędzia komunikacji 
udostępnionego przez Ubezpieczyciela (np. umieszczonego na stronie www.tueuropa.pl). 

3) osobiście lub przez pełnomocnika. 

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich wpływu. 
Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie wskazanej przez zgłaszającego 
reklamację. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, 
zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej 
dacie uzyskania odpowiedzi. Łączny czas rozpatrzenia reklamacji nie może przekraczać 90 dni 
od daty wpływu reklamacji do Ubezpieczyciela. 

http://www.tueuropa.pl/
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4. Ubezpieczony ma prawo do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników 
Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. 

5. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane przez podmioty stosunku ubezpieczenia 
powstałego na podstawie niniejszych WU, powinny być składane na piśmie, chyba że WU 
stanowi inaczej. 

1) Ubezpieczycielowi na adres: Towarzystwo Ubezpieczeń  Europa S.A., ul.  
Gwiaździsta 62, 53- 413 Wrocław,  

2) Ubezpieczającemu na adres: Continental Opony Polska Sp. z o.o., ul. Krakowska 2a, 
02-284 Warszawa. 

6. Powództwo o roszczenia wynikające z WU można wytoczyć przed sąd właściwy według 
przepisów o właściwości ogólnej bądź sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego lub  
dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego. 

7. Ubezpieczony powinien informować Ubezpieczyciela o każdej zmianie swoich danych 
podanych w Deklaracji zgody w szczególności poprzez złożenie Ubezpieczycielowi 
oświadczenia o zmianie danych do ubezpieczenia. 

8. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa polskiego 

9. Niniejsze WU mają zastosowanie do Ubezpieczonych, którzy przystąpili do ochrony 

ubezpieczeniowej od 16.03.2015 roku 

 

 
 


