
Zatwierdzenie produktu
Informacje dotyczące prezentowanego produktu znajdują się w Warunkach Ubezpieczenia Giant Protect o symbolu C7241 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 Protect 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:
•  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
•  organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji po nieszczęśliwym wypadku
•  śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku
•  trwały uszczerbek na zdrowiu powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku
•  ubezpieczenie kradzieży ze stojaka rowerowego
•  casco rowerowe

Ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Suma ubezpieczenia:
Suma ubezpieczenia uzależniona jest od wybranego wariantu ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia

RYZYKA PROTECT START PROTECT PLUS PROTECT MAX

OC 10 000 zł 10 000 zł 20 000 zł

rehabilitacja 1 000 zł 1 000 zł 2 000 zł

kradzież ze stojaka — 5 000 zł —

casco — — 20 000 zł

zgon w NNW — — 20 000 zł

trwały uszczerbek  
na zdrowiu w NNW — — 20 000 zł 

Okres odpowiedzialności:
Okres odpowiedzialności Warty rozpoczyna się w dniu wskazanym w polisie ubezpieczeniowej, nie wcześniej niż z dniem 
zapłaty składki ubezpieczeniowej, i trwa przez okres 12 miesięcy.

Łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 48 miesięcy od dnia zawarcia pierwszej umowy ubezpieczenia pod 
warunkiem zachowania ciągłości okresów ubezpieczenia.

Podstawowe ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej:
•  szkody, których wartość nie przekracza 200 zł (franszyza integralna)
•  szkody będące skutkiem niewłaściwej eksploatacji, użytkowania roweru niezgodnie z jego przeznaczeniem
•   szkody powstałe wskutek kradzieży ze stojaka rowerowego wyposażenia lub części roweru bez sforsowania zabezpieczenia  

i dokonania kradzieży całego roweru
•  udział własny klienta w każdej szkodzie wynosi 10% wartości odszkodowania – dotyczy kradzieży ze stojaka rowerowego

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.

Karta informacyjna o produkcie dla dystrybutora

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

(Dział II, Grupy: 1, 9, 13)
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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 Protect
•  Karta IPID
•  Strona www.warta.pl
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