
Zatwierdzenie produktu
Informacje dotyczące prezentowanego produktu znajdują się w Warunkach Ubezpieczenia Giant Assistance o symbolu C7221 wprowadzonych 
Uchwałą nr 196/2021 Zarządu TUiR „WARTA” S.A. z dnia 28 września 2021 roku. Powyższe WU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia 
zawartych od dnia 18 października 2021 roku.

Informacje o produkcie
Ubezpieczenie Giant Assistance przeznaczone jest dla klientów, którzy zakupili rower marek Giant lub LIV w sieci sklepów 
współpracujących z Giant Polska Sp. z o.o.

Zakres ubezpieczenia obejmuje organizację i pokrycie kosztów świadczeń assistance:
•  transport roweru
•  transport medyczny
•  opieka pielęgniarska
•  infolinia rowerowa

Ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Limit świadczeń:
•   limit na świadczenia: transport roweru, transport medyczny, opieka pielęgniarska w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia 

wynosi 1 000 zł na jedno zdarzenie
•  świadczenie infolinia rowerowa – brak limitu

Okres odpowiedzialności:
Okres ubezpieczenia (okres odpowiedzialności Warty) rozpoczyna się z dniem zakupu roweru i trwa przez okres 12 miesięcy. 
Odpowiedzialność Warty wygasa z dniem wyczerpania się limitu liczby świadczeń.

Podstawowe ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej:
•  szkody powstałe na skutek znajdowania się Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu
•  szkody, które wystąpiły w związku z wypożyczeniem roweru, oddaniem roweru w zastaw
•   zdarzenia, które miały miejsce poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz na obszarach, na których obowiązuje zakaz 

poruszania się rowerami bądź korzystania z nich

Grupa docelowa
Osoba fizyczna, która zakupiła na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej rower marek Giant lub LIV w sieci sklepów 
współpracujących z Giant Polska Sp. z o.o.

Antygrupa
•  Osoby fizyczne, które kupiły rower poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej
•  Osoby fizyczne, które zakupiły rower poza siecią sklepów współpracujących z Giant Polska Sp. z o.o.
•  Osoby fizyczne, które zakupiły rower innej marki niż Giant lub LIV

Źródła szczegółowych informacji na temat produktu
•  Warunki Ubezpieczenia Giant Assistance
•  Karta IPID
•  Strona www.warta.pl

Karta informacyjna o produkcie dla dystrybutora

Ubezpieczenie bancassurance
Ubezpieczyciel: TUiR „WARTA” S.A.  Produkt: Giant Assistance  
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