Najczęściej za
adawane
e pytania
a
1. Na jaki okre
es kupuję ub
bezpieczeni e?
P
Polisa dla czzłonków klub
bu motocyklo
owego BMW
W i użytkown
ników forum wykupowana jest na
3
365 dni (od deklarowane
ej daty startu
u polisy-wska
azuje klient). Ochrona ubbezpieczenio
owa poza
g
granicami Po
olski przysłu
uguje na łącz
cznie 30 dni w okresie obowiązywan
o
nia polisy. Posiadacz
P
p
polisy zgłaszza telefonicz
znie (numer alarmowy z polisy) info
ormację o wyyjeździe wra
az z datą
w
wyjazdu i powrotu.

2. W jakich kra
ajach obowiiązuje polisa
a?
P
Polisa obowiiązuje przez 365 dni w ro
oku na tereniie Polski. Poza granicam
mi RP przez łą
ącznie 30
d
dni w okresie
e trwania ochrony ubezp
pieczeniowej. Pomoc poz
za granicami Polski udzie
elana jest
w
we wszystkicch państwac
ch europejskiich (w tym: Rosja
R
– także
e część azjaatycka, Turcja
a – także
cczęść azjatyycka, Białoru
uś, Ukraina, Mołdawia, Gruzja,
G
Armenia, Azerbeejdżan, Kazachstan).
D
Dodatkowo Allianz Global Assisstance udziiela ochron
ny ubezpiecczeniowej także
t
w
n
następującycch Krajach Basenu
B
Morz a Śródziemn
nego: Maroko
o, Algieria, T
Tunezja, Egip
pt, Izrael.

3. C
Czy ubezpie
eczenie obe
ejmuje podró
óże poza dro
ogami asfaltowymi?
T
Tak. Dotyczzy to w szc
czególności krajów o słabiej
s
infrastrukturze drrogowej, gdz
zie drogi
p
publiczne nie
ekoniecznie mają utward
dzoną nawierzchnię. Nie udzielamy ppomocy przy
y próbach
tterenowych, w terenach leśnych, pola
ach, plażach
h, wydmach, itp.

4. C
Co w sytuac
cji, gdy zdarrzenie będziie w związku
u z zakopan
niem się w b
błocie/kolein
nie, ale
n
na drodze gruntowej/pu
g
ublicznej (n ie mam na myśli
m
dróg wyłączonych
w
h z ochrony
y z samej
d
definicji)?
O
Ochrona ub
bezpieczeniowa przysług
guje, Centru
um Operacy
yjne wysyła na miejscu
u pomoc
d
drogową, któ
óra zapewnia
a właściwe śrrodki, pozwa
alające na wy
yciągnięcie m
motocykla.

5. W jaki spos
sób można dokupić
d
KL//NNW, jeżeli suma dni poza
p
granicaami z kilku
w
wyjazdów przekroczy
p
30
3 lub wiemy
y, że kolejny
y wyjazd prz
zebija limit?
?
JJeżeli suma dni z kilku wyjazdów p
przekracza 30 dniowy lim
mit a planujeemy kolejną wyprawę
zzagranicę na
ależy skorzys
stać ze speccjalnie przygo
otowanego kodu
k
zniżkow
wego uprawn
niającego
d
do zakupu ubezpieczenia
a na podróż na www.elvia.pl.
Po wybraniu swojego ubezpieczenia wpisz kod: BMWKLUB
B
i odbierz 10%
% zniżki.

6. C
Czy można ubezpieczyć inny moto
ocykl niż BM
MW (są tacy w Klubie, kt
którzy mają też
t inne
niż BMW jed
n
dnoślady)
W ramach dedykowane
d
ej oferty dla członków Klubu
K
i Forum BMW Kluub Polska Motocykle
M
iistnieje możlliwość ubezp
pieczenia mo
otocykli innyc
ch marek niż
ż BMW o pojjemności wię
ększej niż
125cm3.

7. C
Czy trzeba zgłaszać
z
po
owrót z zagra
anicy do Ce
entrum Operracyjnego, j eżeli jest zg
godny z
w
wcześniejszzą deklaracją. A jeżeli w
wyjazd był krótszy, to niewykorzysttane dni wra
acają do
p
puli i jak to ew. zgłosić?
JJeżeli powró
ót z zagranicy
y jest zgodnyy z wcześnie
ejszą deklaracją nie należży tego zgłas
szać. W
p
przypadku kiedy wyjazd się skrócił, n
należy poinfo
ormować o ty
ym Centrum O
Operacyjne.
Niewykorzysstane dni wra
acają do puli . Informacje należy zgłos
sić pod dedykkowanym dla
a tego
u
ubezpieczenia numerem telefonu: +48 22 591 95

8. C
Co w sytuac
cji gdy wyja
azd zagranic
czny się wyd
dłuża się ponad wcześn
niej zadeklarowane
d
dni?
W przypadkku wydłużen
nia wyjazdu Ubezpieczo
ony zobowią
ązany jest ppoinformowa
ać o tym
C
Centrum Op
peracyjne na
ajpóźniej osttatniego dnia deklarowa
anego wyjazzdu. Taką in
nformację
n
należy zgłossić pod dedyk
kowanym dla
a tego ubezp
pieczenia num
merem telefoonu: +48 22 591
5 95.

9. C
Czy w zakre
esie jest przesyłka częś
ści zamienny
ych w celu naprawy
n
po
oza granicam
mi RP?
N
Niestety nie. Zakres ubez
zpieczenia n
nie obejmuje takiego świa
adczenia.

10. C
Czy i jaki jes
st limit zdarrzań w roku?
? Jak konsu
umuje się SU
U w ramach
h poszczegó
ólnych
llimitów?
U
Ubezpieczen
nie nie ma ograniczeń
o
cco do ilości awarii czy wypadków, które upraw
wniają do
o
otrzymania pomocy.
p
Lim
mitowane są śświadczenia w ramach obsługi
o
daneego zdarzenia (awarii,
w
wypadku, kra
adzieży).
L
Limity ilościo
owe i kwotow
we:

omocy
Zakres udzielanej po

Napraw
wa na miejscu
u

ŚWIADCZENIE ZAMIENNE

Holowaanie do najbliższego
Warszttatu naprawczzego

Rodzaj
R
Zdarzeenia
ubezpieczenio
u
owego

Liimit kwotowyy

Limit
ilościowy

Awaria,
A
Wypaddek lub Błąd
kierowcy
k

800 PLN

Brak
ograniczeń
o

Awaria,
A
Wypaddek lub Błąd
kierowcy
k

–

300 km

Awaria
A
lub Wyypadek

sam
mochód klasyy C

5 dób

Awaria,
A
Wypaddek lub
Kradzież
K
w odlległości
minimum
m
100 km od
Miejsca
M
zamieeszkania

200 PLN za dobę dla kkażdego
bezpieczonegoo,
Ub
160 PLLN na transpoort do
Hote
elu dla wszystkkich
Ubezpieczonyc h

4 doby

Awaria,
A
Wypaddek lub
Kradzież
K
w odlległości

bilety
autobusowe/kolejowe//lotnicze

Brak
ograniczeń
o

Organizacjaa
i pokrycie kosztów
ojazdu
wynajmu Po
zastępczego
o

Hotel

Kontynuacja

podróży lub
b powrót
do Miejsca
zamieszkania

Parkingg strzeżony

minimum
m
100 km od
Miejsca
M
zamieeszkania

Awaria,
A
Wypaddek lub Błąd
kierowcy
k

Powrótt po naprawio
ony lub
odnaleziony Motocyykl

Awaria,
A
Wypaddek lub
Kradzież
K
w odlległości
minimum
m
100 km od
Miejsca
M
zamieeszkania

Organizacja transportu
orium
Motocyykla na teryto
Rzeczyypospolitej Polskiej

Awaria,
A
Wypa dek lub
Kradzież
K
poza granicami RP
w odległości m
minimum 100
km
k od Miejscaa
zamieszkania
z

Wybierany
W
jestt
najdo
ogodniejszy śroodek
transpo
ortu bez ogranniczeń
kwotowych.
–

3 doby

bilety
autobusowe/kolejowe//lotnicze
oraz kosszty transferów
w na i z
dw
worca/lotniskka

–

–
Organizzacja bez pokrrycia
kosztów

11. C
Czy ubezpie
eczenie obe
ejmuj Kosztó
ów Leczenia
a (KLiA)/Nas
stępstw Niesszczęśliwyc
ch
W
Wypadków (NNW) pasa
ażera w trak
kcie podróży
y? Jaki jest zakres świaadczeń dla
pasażera?
p
Ubezpieczen
nie KLiA/NNW obejm uje wyłącz
zenie kierow
wcę motocyykla. Aby wykupić
u
ubezpieczen
nie KLiA/NN
NW dla pa
asażera nalleży kupić ubezpieczeenie turystyc
czne na
w
www.elvia.pll podając kod zniżkow
wy: BMWK
KLUB. Wartość zniżki to 10%, kod jest
w
wielokrotneg
go użytku.

12. C
Czy pasażer / kierowca
a będzie mia
ał zapewnion
ny transportt samolotem
m lub innym
ś
środkiem trransportu do
o kraju np. w sytuacji, gdy
g motocykl ulegnie aw
awarii i nie będzie
b
w
s
stanie serwis dokonać naprawy (n p. zdarzenia
a na terenie Afryki Płn, Rosja itp. dalekie
d
d
destynacje))?
JJeżeli naprawa ma trwać
ć dłużej niż 48 godzin i jeżeli motoc
cykl był uprzeednio holow
wany do
n
najbliższego warsztatu naprawczego
n
o przez holo
ownika centrum operacyj
yjnego (ewen
ntualnie
iinną pomoc drogową ale
e przy wiedzzy i za zgod
dą Centrum Operacyjneggo), organizu
ujemy i
p
pokrywamy koszty pow
wrotu do m
miejsca zam
mieszkania w przypadkuu unierucho
omienia
m
motocykla lu
ub kradzieży w odległoścci co najmnie
ej 100 km od miejsca zam
mieszkania. Powrót
d
do miejsca zamieszkania
z
a odbywa się
ę pociągiem, autobusem lub samolote
tem. Wybiera
any jest
śśrodek transsportu optymalny koszztowo i czasowo. To świadczenie
ś
dotyczy za
arówno
kkierowcy i pa
asażera.

13. C
Czy zdarzen
nia niemotocyklowe teżż objęte są ubezpieczen
u
niem?
Z
Zdarzenia niemotocyklo
n
owe równieżż są objęte ubezpiecze
eniem. Jeżeeli podczas wyjazdu
zzagraniczneg
go ubezpiec
czony będziie miał problemy zdrow
wotne przyssługują mu Koszty
L
Leczenia i Asssistance do
o łącznej sum
my 200 000 zł.
z

14. O jakiej kwo
ocie jest mo
owa jeżeli ch
hodzi o pow
wrót kierowcy wraz z passażerem do
o
Polski? Tak
kie samo pyttanie jeżeli c
chodzi o po
owrót po nap
prawiony mo
otocykl?
W przypadkku powrotu po napraw
wiony lub odnaleziony motocykl centrum op
peracyjne
zzobowiązuje się do organizacji i pokrrycia kosztów
w dla jednej osoby pociąągiem, autobusem lub
ssamolotem (bilety autob
busowe/kolej
ejowe lub lo
otnicze w klasie ekonom
micznej, jeśli podróż
p
pociągiem lu
ub autobusem
m trwałaby d
dłużej niż 6 godzin)
g
oraz pokrywa kosszty transferrów na i z
d
dworca/lotnisska.
W przypadku powrotu do
d miejsca zzamieszkania
a centrum operacyjne oorganizuje i pokrywa
kkoszty kontyynuacji podró
óży lub powrrotu do miejs
sca zamiesz
zkania pociąggiem, autobu
usem lub
ssamolotem (bilety autob
busowe/kolej
ejowe lub lo
otnicze w klasie ekonom
micznej, jeśli podróż
p
pociągiem lub autobus
sem trwałab
by dłużej niż 6 godz
zin) dla kieerowcy i pasażera.
p
U
Ubezpieczen
nie nie pokrywa transferó
ów na i z dwo
orca/lotniska.
P
Przy tych św
wiadczeniach
h nie mówi ssię o limicie kwotowym a o zapewn ieniu transpo
ortu po
n
naprawiony motocykl bądź
b
powrótt do miejsc
ca zamieszk
kania. Wybi erany jest środek
ttransportu op
ptymalny kos
sztowo i czassowo.

