Zasady refundacji kosztów wynajmu auta zastępczego w ramach realizacji umowy
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych.

EUROINS wychodząc naprzeciw potrzebom osób, które w wyniku zdarzenia drogowego
powstałego z winy osoby ubezpieczonej w EUROINS, czasowo utraciły możliwość korzystania z
własnego pojazdu, oferuje możliwość skorzystania z pojazdu zastępczego. Jeśli jesteś
zainteresowany pojazdem zastępczym, zadzwoń pod nr +48 22 100 46 04 lub napisz
szkody@eins.pl, podając w tytule numer szkody (odpowiedzi na pytania są udzielane w kolejności
wpływu - jeśli zatem otrzymałeś jakąkolwiek korespondencję od likwidatora i zależy Ci na
przyspieszeniu sprawy, która Cię interesuje, sugerujemy bezpośredni kontakt z likwidatorem –
dane kontaktowe tj. numer telefonu i adres poczty elektronicznej znajdują się w każdym piśmie,
które jest wysyłane od chwili przyjęcia zawiadomienia o szkodzie.
Jednocześnie w przypadku, gdy nie jesteś zainteresowany zapewnieniem pojazdu zastępczego
przez EUROINS, a zamierzasz skorzystać z usług innego dostawcy w tym zakresie, informujemy,
że refundacja kosztów auta zastępczego nastąpi na poniższych warunkach:
•

wynajem następuje na czas technologiczny naprawy wynikającym z oceny technicznej /
kosztorysu ofertowego / kosztorysu warsztatu z uwzględnieniem czasu dodatkowego
organizacyjnego w przypadku uszkodzeń pojazdu nie powodujących naruszenia zasad
dopuszczenia pojazdu do ruchu po drogach publicznych
wynajem następuje na uzasadniony racjonalnie czas (ustalany indywidualnie w oparciu o
zgromadzoną dokumentację), w przypadku uszkodzeń pojazdu powodujących naruszenie
zasad dopuszczenia pojazdu do ruchu po drogach publicznych; w przypadku zaistnienia
szkody całkowitej uzasadniony czas wynajmu może być wydłużony o 7 dni „na organizację
zakupu innego pojazdu”, jednak nie dłużej niż do dnia wypłaty odszkodowania
klasa pojazdu zastępczego nie może być wyższa niż klasa pojazdu, w którym została
zgłoszona szkoda
stawka dobowa wynajmu nie może odbiegać od stawek oferowanych na lokalnym rynku,
jednocześnie nie może być wyższa niż:

•

•
•

SEGMENT

STAWKA
netto/doba

PRZYKŁAD

A

78 PLN

Chevrolet Spark, Citroen C1, Fiat 500, Kia Picanto, Skoda Citigo, Toyota Aygo

B

84 PLN

Audi A1, Ford Fiesta, Hyundai I20, Nissan Micra, Renault Clio, Skoda Fabia

C / C automat

95/134 PLN

Audi A3, Citroen C4, Ford Focus, Hyundai i30, Kia Cee'd, Opel ASTRA, Renault
Megane

D

145 PLN

Audi A4, BMW seria 3, Ford Mondeo, Hyundai i40, Mazda 6, Opel INSIGNIA,
VW Passat

E

270 PLN

AUDI A6, BMW seria 5, Jaguar XF, MB klasa E, Volvo S90

F

588 PLN

Audi A8, BMW seria 7, MB klasa S, Lexus LS

SUV segment B

134 PLN

Jeep Renegade, Opel Mokka, Suzuki Vitara, Volkswagen T-Roc, Nissan Juke

SUV segment C

168 PLN

Mitsubishi ASX, Nissan Qashqai, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Dacia
Duster

SUV segment C PREMIUM

192 PLN

Volvo XC40, BMW X2, AUDI Q3, Mercedes-Benz GLA, Range Rover Evoque

SUV segment D

192 PLN

Mitsubishi Outlander, Honda CR-V, Mazda CX-5, Škoda Kodiaq, Nissan X-Trail

SUV segment D
PREMIUM

264 PLN

BMW X3, AUDI Q5, Mercedes-Benz GLC, Volvo XC60

SUV segment E
PREMIUM

528 PLN

AUDI Q7, BMW X5, Mercedes-Benz GLE, Volvo XC90, Range Rover Sport,
Infiniti FX

K

202 PLN

Chrysler Voyager, Citroen C4 Grand Picasso, Renault Espace, VW Sharan

M

132 PLN

Citroen Berlingo, Peugeot Partner, Renault Kangoo, Volkswagen CADDY

N

228 PLN

Fiat Ducato, Ford Transit, Opel Vivaro, Renault Trafic

R (9-os)

214 PLN

Toyota PROACE 9-OS, MB Vito

Jeśli nie potrafisz określić klasy swojego pojazdu lub nie jest wymieniona na liście powyżej,
zadzwoń pod nr +48 22 243 84 84 lub napisz szkody@eins.pl, podając w tytule numer szkody
(odpowiedzi na pytania są udzielane w kolejności wpływu - jeśli zatem otrzymałeś jakąkolwiek
korespondencję od likwidatora i zależy Ci na przyspieszeniu sprawy, która Cię interesuje,
sugerujemy bezpośredni kontakt z likwidatorem – dane kontaktowe tj. numer telefonu i adres
poczty elektronicznej znajdują się w każdym piśmie, które jest wysyłane od chwili przyjęcia
zawiadomienia o szkodzie.
Warunkiem dokonania przez EUROINS refundacji kosztów wynajmu pojazdu zastępczego są:
•
•

osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej - przedłożenie umowy najmu i/lub
rachunku i/lub faktury VAT za wynajem pojazdu zastępczego i/lub inne dokumenty
osoby lub podmioty prowadzące działalność gospodarczą – przedłożenie: zaświadczenia z
CEIDG lub innego dokumentu wskazującego na charakter prowadzonej działalności
gospodarczej, oświadczenie o konieczności skorzystania z pojazdu zastępczego wraz z
dowodami potwierdzającymi taki stan faktyczny oraz rachunku i/lub faktury za wynajem
pojazdu zastępczego.

Zgodnie z Art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 Nr 124 poz. 1152)
1. W razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym, o którym mowa w art. 4 pkt 1-3, osoba uczestnicząca w
nim, z uwzględnieniem ust. 2, jest obowiązana do:
1) przedsięwzięcia wszystkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, starania się o
złagodzenie skutków zdarzenia oraz zapewnienia pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak również w miarę możliwości
zabezpieczenia mienia osób poszkodowanych,
2) zapobieżenia, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody.

