
HDI Szyby to ubezpieczenie obejmujące zorganizowanie i pokrycie kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonych lub zniszczonych szyb pojazdu.
Usługi naprawy lub wymiany realizowane są przez przedstawiciela TUiR „WARTA” S.A. 

Suma ubezpieczenia wynosi 4000 zł i ulega pomniejszeniu o każde wypłacone odszkodowanie.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Szyby (OWU) o symbolu C5852 zostały wprowadzone Uchwałą nr 185/2018 Zarządu TUiR „WARTA” S.A. z dnia  
21 sierpnia 2018 roku. Powyższe OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 1 października 2018 roku.

Informacje o produkcie

Zatwierdzenie produktu

Grupa docelowa

Ubezpieczenie HDI Szyby jest skierowane do osób, które:
–     posiadają zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej samochód osobowy lub samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,  

nie starszy niż 20 lat 
–     chcą rozszerzyć podstawową ochronę pojazdu ubezpieczonego w TUiR „WARTA” S.A. w zakresie OC lub autocasco o dodatkową pomoc  

w przypadku uszkodzenia bądź zniszczenia szyb w samochodzie 
–     są zainteresowane organizacją bezgotówkowej naprawy/wymiany uszkodzonych/zniszczonych szyb pojazdu w specjalistycznym serwisie przy 

użyciu szyb fabrycznie nowych, posiadających atesty, certyfikaty i homologacje o tych samych parametrach technicznych co szyba podlegająca 
wymianie

Antygrupa

Osoby, które: 
–    nie spełniają cech grupy docelowej
–    oczekują naprawy lub wymiany uszkodzonych lub zniszczonych szyb pojazdu przy użyciu szyb oryginalnych dla danej marki pojazdu
–    poszukują ubezpieczenia z sumą ubezpieczenia powyżej 4000 zł
–    oczekują wypłaty świadczenia z tytułu zdarzenia mającego miejsce poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
–    chcą ubezpieczyć pojazd przeznaczony do nauki jazdy lub wynajmowany zarobkowo 
–     oczekują świadczenia w przypadku zdarzeń powstałych podczas jazd wyścigowych, konkursowych, rajdowych oraz treningów do tych jazd,  

jak również podczas użycia pojazdu jako rekwizyt lub do jazd próbnych 
–    oczekują naprawy/wymiany szyb posiadających wcześniejsze uszkodzenia lub szyb innych niż szyba czołowa, boczna lub tylna
–    chciałyby zawrzeć umowę inną niż na okres 12 miesięcy

Źródła szczegółowych informacji na temat produktu

1) Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Szyby 
2) karta „Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym” dla produktu HDI Szyby
3) strona www.hdiubezpieczenia.pl
4) wytyczne do zawierania umów ubezpieczeń komunikacyjnych

Karta informacyjna o produkcie dla dystrybutora
Ubezpieczenie komunikacyjne
Ubezpieczyciel: TUiR „WARTA” S.A.  Produkt: HDI SZYBY  

(Dział II, Grupa 18)


