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Ubezpieczenia Motocykli YAMAHA 

RiDE online Inż. Marcin Sierant 

Ul. Masztalerska  33A 

04-444 Warszawa 

Regon: 012991820 

Tel.: +48 601 802 350 

Email: kontakt@rideonline.pl 
  

 

Postanowienia ogólne  

Umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie rodzaje ubezpieczeń wybrane przez Ubezpieczającego. 

Z zastrzeżeniem szczególnych warunków ubezpieczenia wymienionych w dalszej treści, zakres ochrony umów ubezpieczenia AC 

/ Ass / NNW określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów „Compensa Komunikacja" zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU 

COMPENSA S.A. 'VIENNA INSURANCE GROUP nr 214/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r.  

Link pobierania: http://rideonline.pl/files/OWUKomunikacja3122015.pdf  

Autocasco (AC): ochrona pojazdu wraz z wyposażeniem podstawowym od zdarzeń losowych. Wyposażenie dodatkowe pojazdu 

np. kufry, tłumiki, gmole, szyba (niefabryczna) pod warunkiem zgłoszenia go do ubezpieczenia i dopłatą dodatkowej składki 

(określenie wartości na podstawie faktur). Szczegóły opisane są w OWU. 

Assistance (Ass): organizacja i/lub pokrycie kosztów pomocy na rzecz Ubezpieczonych, o ile zdarzenie jest w bezpośrednim 

związku z ruchem pojazdu wskazanego w umowie ubezpieczenia.  

Porównanie dostępnych wariantów Assistance: http://rideonline.pl/files/CompensaAssistance-porownanie_wariantow.pdf 

Jednak zapraszamy do zapoznania się za szczegółami w Rozdziale III, strony 9 – 17, OWU. 

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW): ubezpieczenie obejmuje trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć 

Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, jak również koszty leczenia wynikające z nieszczęśliwego wypadku, o ile 

nieszczęśliwy wypadek pozostał w bezpośrednim związku z ruchem pojazdu wskazanego w umowie ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie obejmuje kierowcę każdego pasażera pojazdu. Rozdział IV, str 17 – 18, OWU 

 

Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC): obowiązkowe ubezpieczenie każdego kierowcy, 

chroniące przed konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Zakres ochrony określa tu ustawa o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

Tekst jednolity http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/392  

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

AC i Ass - zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów UE, a także Albanii, Andory, 

Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Lichtensteinu, Macedonii, Mołdawii, Monako, Norwegii, Rosji (cześć 

europejska), San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji (część europejska), Ukrainy i Watykanu. Za opłatą dodatkowej składki jest 

możliwość rozszerzenia zakresu terytorialnego o § 7 ust. 4. (kradzież na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy lub Mołdawii). 

NNW: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pozostałych 

krajów należących do systemu Zielonej Karty. 

OC zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz na zasadzie wzajemności, również zdarzenia powstałe 

na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. W niektórych krajach 

wymagane jest posiadanie Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego. Zielona Karta wydawana jest bezpłatnie w Agencji 

Ride Online lub dowolnym oddziale TU Compensa w Polsce. Przed podróżą warto sprawdzić link: 

https://www.pbuk.pl/system-zielonej-karty/mapa-systemu  

Okres ubezpieczenia 

Ubezpieczenie obejmuje okres 12 miesięcy.  
 

Szczególne warunki ubezpieczenia pakietu: AC / OC / NNW / Ass BAZA 

 Pojazdy typu: motocykl, motorower, quady traktowane są jak pojazdy osobowe w świetle zapisów OWU wariant BAZA, 

 Udział własny w szkodzie 0/500/1000, oznacza udział własny zgodnie z poniższym: 

1 szkoda - 0 PLN; 2 szkoda - 500 PLN; 3 szkoda i każda kolejna - 1000 PLN 

 Za opłatą dodatkowej składki udział własny może zostać zniesiony w całości. 

!  A. Dla użytkowników poniżej 18 roku życia zastosowanie ma udział własny w kwocie 2000 PLN 

!  B. Dla użytkowników poniżej 21 roku życia zastosowanie ma udział własny w kwocie 1000 PLN 
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!  C. Dla użytkowników motocykli do 125 ccm , nie posiadających prawa jazdy kat A, A1, A2 i posiadających prawo jazdy 

kat. B przez minimum 3 lata udział własny w szkodzie wynosi 1000 PLN. 

Udział własny zostanie zniesiony po odbyciu kursu  doszkalającego w zakresie prowadzenia pojazdu jednośladowego 

zaakceptowanego przez Yamaha. Certyfikat potwierdzający odbycie kursu należy okazać agencji Ride Online 

 Jeśli likwidacja szkody odbywa się poza siecią autoryzowanych dealerów yamaha udział własny wynosi 30% wartości 

szkody, 

 Gdy wartość pojazdu przyjętego do ubezpieczenia zawiera podatek VAT (wartość brutto), odszkodowanie będzie 

wypłacane w wartości brutto, analogicznie działa to przy wartości netto oraz netto50%VAT. 

 Stała suma ubezpieczenia dla pojazdów fabrycznie nowych na okres 12 miesięcy,  

 Brak redukcji sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowania, 

 Wypłata odszkodowania nie jest uzależniona od wcześniejszego opłacenia składki,  

 Ubezpieczyciel nie może potrącić składki z odszkodowania, 

 Wariant serwisowy likwidacji szkód, 

 W przypadku wykupienia pojazdu z leasingu przez Ubezpieczającego, umowa ubezpieczenia AC nie ulega rozwiązaniu; 

prawa wynikające z umowy ubezpieczenia zostaną przeniesione na Ubezpieczającego, pod warunkiem zgłoszenia do 

Compensy faktu wykupienia pojazdu z leasingu wraz z wnioskiem o przepisanie umowy ubezpieczenia na nowego 

właściciela. 

 Compensa odstępuje od wymogu konieczności dokonywania oględzin i sporządzania dokumentacji fotograficznej 

pojazdów nowych i pojazdów wcześniej ubezpieczonych w zakresie AC bez dnia przerwy (obowiązek dostarczenia kopii 

polisy) i bez szkody. 

 Nie ma zastosowania § 32 ust 3. pkt. 1) OWU (zapis o braku odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z ruchem 

pojazdu, który nie posiadał ważnego badania technicznego, wymaganego w celu dopuszczenia pojazdu do ruchu, 

potwierdzonego wpisem do dowodu rejestracyjnego - jeżeli co do tego pojazdu stosuje się przepisy nakładające 

obowiązek dokonywania okresowych badań technicznych, o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie 

lub rozmiar szkody). 

 Compensa odpowiada za szkody powstałe wskutek zassania cieczy przez układ dolotowy silnika, tym samym nie ma 

zastosowania § 10 ust 4. pkt 1) OWU. 

 Niezależnie od wysokości odszkodowania bądź sumy odszkodowań, wypłata odszkodowania nie jest uzależniona od 

wcześniejszego opłacenia składki niewymaganej do dnia szkody zgodnie z harmonogramem płatności, ani też 

Ubezpieczyciel nie może potrącić składki z odszkodowania. Składka ta pozostaje składką należną Compensie i zostanie 

opłacona przez Ubezpieczającego w terminach przewidzianych Umową. 

Jak i kiedy należy opłacać składki? 

Tak, to najczęściej zadawane pytanie!  

A. Numer konto na każdej polisie Compensy jest indywidualny, przypisany do jednej polisy. Nie używaj więc starych, 

zapamiętanych szablonów przelewu!  

B. W tytule przelewu wpisz nr rejestracyjny lub pozostaw puste, bo wpłata i tak trafi do twojej polisy. 

C. Nr konta jest na pierwszej stronie ok. 60% wysokości strony od góry, poniżej jest Łącznie: kwota i termin płatności. 

D. Składka jest płatna jednorazowo albo w ratach, stosownie do postanowień umowy ubezpieczenia.  

Prosimy o przesłanie zwrotnie potwierdzenia wpłaty na adres kontakt@rideonline.pl 

Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 

1. Podanie do wiadomości COMPENSY wszystkich znanych sobie okoliczności dotyczących przedmiotu ubezpieczenia, o 

które COMPENSA zapytywała w formularzu lub innych pismach przed zawarciem umowy, 

2. Umożliwienie dostępu do pojazdu osobie upoważnionej przez COMPENSĘ w celu dokonania oceny ryzyka, 

3. Zgłoszenie sprzedaży pojazdu. W przypadku sprzedaży pojazdu, w celu zdjęcia odpowiedzialności za szkody, wymagane 

jest zgłoszenie sprzedaży. Można to zrobić poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@rideonline.pl wraz ze 

skanem umowy K-S lub FV. W przypadku chęci odzyskania niewykorzystanej składki wniosek musi również zawierać 

informację o nr konta na, który ma być dokonany zwrot.  

Likwidacja szkód 

!  Zapamiętaj informacje o tym jak skontaktować się w przypadku szkody lub potrzeby pomocy Assistance znajdziesz na 

potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia OC, które otrzymałeś. 

Zgłoszenie szkody: Infolinia Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group nr tel. 0 801 120 000 lub +48 22 / 501 60 00 (połączenie 

częściowo płatne, dostępne z telefonów stacjonarnych), nr fax. +48 22 / 501 63 09  

Pomoc Assistance: nr tel. +48 22 / 212 20 20  

lub drogą mailową szkody@compensa.pl lub na stronie www http://szkody.compensa.pl  


