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Niniejszy dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym ma za zadanie wyłącznie służyć jako Podsumowanie 

głównego zakresu i ograniczeń ubezpieczenia. Pełne informacje przedumowne i umowne związane z produktem zawarte są w Państwa 

Polisie. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?  

Ubezpieczenie to przysługuje właścicielowi polisy i jest ubezpieczeniem od awarii mechanicznych na określony okres czasu i / lub przebieg 

po wygaśnięciu gwarancji producenta. Ubezpieczenie to obejmuje awarie mechaniczne lub elektryczne, które wymagają naprawy lub 

wymiany (najbardziej efektywna metodą, według uznania ubezpieczyciela) określonego zestawu elementów pojazdu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Co jest przedmiotem ubezpieczenia?  

Pojazdy nieelektryczne 

 Klimatyzacja 

 Układ hamulcowy i ABS 

 Układ chłodzenia 

 Półosie napędowe  

 Elektryczny moduł sterujący 

 Silniki elektryczne oraz czujniki  

 Silnik– wszystkie elementy smarowane 

wewnętrznie 

 Pompa wtryskowa i wtryskiwacze  

 Przyrządy kierowcy i wskaźniki  

 Skrzynia biegów 

 Automatyczna skrzynia biegów  

 Układ ogrzewania: sterowniki i silnik dmuchawy 

 Układ kierowniczy  

 Zawieszenie: sprężyny i drążki zawieszenia 

 Turbosprężarka  

 Łożyska kół 

Pojazdy elektryczne 

 Ogrzewanie/klimatyzacja 

 Układ hamulcowy i ABS 

 Elementy układu napędowego: półosie 

napędowe i przeguby napędowe 

 Moduły  i sterowniki  

 Silniki elektryczne i czujniki  

 Układ napędowy: silnik elektryczny,  falownik, 

przekładnia redukcyjna * 

 Przetwornica DC-DC i moduł sterowania 

(VCM)*  

 Lampki kontrolne oraz system bezpieczeństwa 

SRS 

 Układ kierowniczy  

 Zawieszenie: sprężyny i drążki zawieszenia 

(poprzeczne) 

 Łożyska kół 

*Elementy objęte pięcioletnią Gwarancją Producenta. 

Aby uzyskać pełną listę tego, co obejmuje 

ubezpieczenie, proszę zapoznać się z Dokumentem 

ubezpieczenia.  

 

Ubezpieczenie od awarii mechanicznych 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 
 

Przedsiębiorstwo: Nissan International Insurance Ltd, firma ubezpieczeniowa upoważniona 

przez Malta Financial Services Authority i zarejestrowana zgodnie z prawem Malty, o numerze 

rejestracyjnym spółki C44660 

Produkt: Rozszerzona Gwarancja Nissan 5* 

 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?  
 

! Wszystkie poniesione koszty, które przekraczają zakres lub są 

zawarte w rozszerzonej gwarancji Nissan, muszą zostać opłacone 

przez Klienta.   

! Suma ubezpieczenia ustalona w Umowie ubezpieczenia Nissan 5* 

PG nie może w żadnym wypadku przekroczyć wartości rynkowej 

Pojazdu z chwili wystąpienia Awarii. 

! Pojazdy użytkowe o dopuszczalnej masie całkowitej 

przekraczającej 3,5 tony. 

! Pojazdy, które były używane w zawodach lub wyprawach 

poszukiwawczych (innych niż poszukiwanie skarbów), w rajdach, 

wyścigach, jako pojazdy narzucające tempo jazdy w wyścigach 

tzw. pace-making, w jazdach terenowych, jako pojazdy 

wypożyczane krótko i długoterminowo lub jako nagrody, w 

szkołach nauki jazdy, jako taksówki bądź samochody do 

przewozów osobowych tzw. mini cabs, pojazdy użyteczności 

publicznej, w tym, jako samochody policyjne, karetki pogotowia, 

samochody straży pożarnej i wojska, nie są objęte ubezpieczeniem. 

! Wszelkie inne ograniczenia, które mogą zostać określone w 

dokumentacji dotyczącej zasad. 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?  
 

 Normalne zużycie elementów 

 Elementy niemechaniczne i serwis 

 Nadwozie, wykończenia, nawigacja i sprzęt audio 

 Akumulatory, baterie litowo-jonowe, element grzejne PTC, 

pojemności akumulatora, okablowanie oraz przewody ładujące  

 Pojazdy przerobione lub Pojazdy wykorzystywane do celów innych niż 

zamierzonego prywatnego użytku (np. taxi) 

 Strata, uszkodzenie lub pogorszenie wynikające z wypadku, czynu 

przestępczego lub zaniedbania właściciela 

 Strata lub uszkodzenie wynikające z pożaru (lub innej naturalnej 

przyczyny), korozji, skażenia, zalania wodą, braku konserwacji lub 

używania nieodpowiednich płynów 

 Koszty pokryte przez inną gwarancję lub polisę ubezpieczeniową 

 Koszty podlegające wycofaniu z rynku produktu przez Producenta 

 Straty pochodne 

 Wszelkie inne element wymienione jako wykluczone w dokumentacji 

ubezpieczenia.  
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Co należy do obowiązków ubezpieczonego?  
 

• Dostarczenie Ubezpieczycielowi prawdziwych, dokładnych i kompletnych informacji wymaganych podczas podpisywania 

Polisy. 

• Informowanie Ubezpieczyciela o wszelkich zmianach tych informacji (w tym o zmianie sposobu użytkowania pojazdu) lub 

okolicznościach nie później niż w ciągu siedmiu dni roboczych od daty wystąpienie zmiany. Niedokładne lub fałszywe 

deklaracje będą skutkować karami ustalonymi przez Ubezpieczyciela lub anulowaniem Polisy.  

• Proszę powiadomić ubezpieczyciela o przeniesieniu własności pojazdu. 
• Dbanie o Pojazd zgodnie z zaleceniami Producenta odnośnie częstotliwości i korzystania z części oraz płynów o jakości 

równoważnej lub lepszej, zgodnie z Instrukcją obsługi pojazdu w czasie posiadania pojazdu. 

• Dbanie o przestrzeganie poziomów płynów w Pojeździe określonych w Instrukcji obsługi pojazdu. 

• Zgłaszanie awarii jak najszybciej swojemu Dealerowi, gdy stanie się to oczywiste, podejmując wszelkie konieczne kroki, aby 

chronić Pojazd przed dalszymi uszkodzeniami lub pogorszeniem po awarii. Nie kontynuuj prowadzenia Pojazdu, jeśli istnieje 

ryzyko spowodowania dalszych uszkodzeń Pojazdu. 

• Składając reklamację, należy przedstawić Pojazd w odpowiednich pomieszczeniach Nissana natychmiast lub najpóźniej w 

ciągu pięciu dni roboczych po wydaniu deklaracji. Prace naprawcze nie rozpoczną się dopóki nie zostanie przedstawiona 

odpowiednia dokumentacja Polisy, a wniosek zostanie zatwierdzony. 

• Pełna lista obowiązków jest szczegółowo opisana w dokumentacji Polisy, Gwarancji Producenta, Książce gwarancyjnej, 

Rejestrze przeglądów oraz Instrukcji obsługi Pojazdu. Nieprzestrzeganie ich może skutkować niemożnością zgłoszenia roszczenia 

w ramach niniejszej Polisy. 

 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?  

 Umowa ubezpieczenia Nissan 5* PG ma zastosowanie w Polsce oraz w podróżach zagranicznych, na okres do 90  

(dziewięćdziesięciu) kolejnych dni (łącznie), jak wyszczególniono w Ogólnych warunkach Polisy.  

 

Jak i kiedy należy opłacać składki?  
Świadczenie ubezpieczeniowe może zostać zapłacone jako jednorazowa płatność przed rozpoczęciem obowiązywania 

ubezpieczenia. 

 
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?  
Ochrona ubezpieczeniowa zaczyna się od daty zakończenia gwarancji producenta, w określonym miesiącu lub po przekroczeniu 

przebiegu, zgodnie z informacją zawartą w książeczce gwarancyjnej i rejestrze przeglądów, w zależności od tego, co nastąpi 

wcześniej. Rozszerzona gwarancja obowiązuje w określonym czasie trwania lub do określonego przebiegu, w zależności od tego, co 

nastąpi wcześniej, zgodnie z Polityką. 
 

Ochrona ubezpieczeniowa może również podlegać automatycznemu rozwiązaniu w szczególnych przypadkach określonych w 

Ogólnych warunkach Polisy.  

 
Jak rozwiązać umowę?  
Polisę można anulować, pisemnie powiadamiając Ubezpieczyciela w terminie określonym w Ogólnych warunkach Polisy. 

 

 


