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Informacja o warunkach wynajmu pojazdu zastępczego w ramach
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów
mechanicznych
I. Ogólne warunki
1.

Proama pokrywa koszty wynajmu pojazdu z tytułu ubezpieczenia OC, gdy z okoliczności sprawy
wynika, że poszkodowany jednocześnie:
a.

nie mógł korzystać ze swojego pojazdu w takim zakresie, w jakim korzystałby z niego, gdyby
mu szkody nie wyrządzono;

b. poniósł wydatki celowe i ekonomicznie uzasadnione, wymagalne lecz jeszcze nieopłacone
oraz konieczne (niezbędne) do korzystania z innego pojazdu, w takim samym zakresie, w jakim
korzystałyby z pojazdu, który uległ uszkodzeniu.
2.

Wynajęty pojazd powinien być podobnej klasy, co pojazd uszkodzony.

3.

Koszty wynajmu nie powinny odbiegać od cen występujących na rynku lokalnym.

4.

Proama zapewnia pomoc w wynajmie pojazdu zastępczego w cenach:


klasa A – stawka za dobę najmu 75,00 zł netto



klasa B – stawka za dobę najmu 100,00 zł netto



klasa C – stawka za dobę najmu 110,00 zł netto



klasa D – stawka za dobę najmu 160,00 zł netto

Jeśli żadna z powyższych klas nie odpowiada klasie uszkodzonego pojazdu, prosimy o kontakt telefoniczny z
PROAMA pod numerem 815 815 815, w celu ustalenia kosztów najmu.

II. Kontakt do firmy partnerskiej


Proama proponuje wynajem pojazdu zastępczego od firmy partnerskiej Towarzystwa – PANEK.



Kontakt telefoniczny do firmy PANEK: 512 049 260 lub 519 316 305.



Oba numery dostępne są dla Klientów przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Skorzystanie ze wskazanej wyżej wypożyczalni nie jest warunkiem koniecznym do otrzymania świadczenia
z tytułu wynajmu pojazdu zastępczego. Klient może wybrać dowolną firmę, która wynajmie pojazd za cenę
równorzędną lub niższą niż wskazana w części I. Ogólnych warunków (zgodnie z Art. 16 ustawy
ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 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
zapobieżenia w miarę możliwości zwiększeniu się szkody).
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