
Informacje o wyborze ubezpieczenia

W ramach ubezpieczenia wynajmu w HoppyGo, oferujemy ubezpieczenie Autocasco i Assistance, które zapewniają użytkownikowi
bezpieczne podróżowanie na terytorium całej Unii Europejskiej.

Wykupując ubezpieczenie, możesz wybrać również wysokość udziału własnego - część wartości szkody, jaką zobowiązujesz się
pokryć, w przypadku jej wystąpienia z Twojej winy. Pamiętaj, że im wyższy udział własny wybierzesz, tym niższa będzie składka,
którą zapłacisz za ubezpieczenie.

Zalecamy zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń UNIQA przed zawarciem umowy.

Pamiętaj, iż właściciel ma wpływ na wybór sposobu rozliczenia szkody i ma prawo nie zgodzić się z wariantem
wybranym przez Ciebie i w efekcie odmówić wynajmu. Dlatego podczas rezerwacji auta i wyboru wariantu
ubezpieczenia zwróć uwagę na opis samochodu, gdzie powinna widnieć informacja o preferowanej przez właściciela
opcji ubezpieczenia.

Korzystając z HoppyGo masz do wyboru dwa warianty ubezpieczenia autocasco:

Wariant Warsztat

W przypadku wyboru tego wariantu, rozliczenie szkody następuje pomiędzy warsztatem a firmą ubezpieczeniową, w oparciu o
faktury i rachunki dokumentujące naprawę. Firma ubezpieczeniowa pokieruje właściciela auta do warsztatu partnerskiego, w którym
zostanie wykonana bezgotówkowa usługa naprawcza.

Wariant Kosztorys

W ramach tego wariantu, odszkodowanie dla właściciela pojazdu określane jest na podstawie wyceny kosztów naprawy
sporządzonej przez rzeczoznawcę UNIQA TU. W tym przypadku to właściciel organizuje naprawę auta we własnym zakresie,
korzystając ze środków otrzymanych od ubezpieczyciela.

Dla każdego z wariantów należy wybrać również wysokość udziału własnego. Do wyboru masz dwie opcje:

1. Udział własny 5%

Rekomendujemy wybór tej opcji, jeśli zależy Ci na niższym udziale własnym w przypadku wystąpienia szkody z Twojej winy.
Pamiętaj jednak, że wtedy ubezpieczenie będzie miało nieco wyższą cenę. W praktyce oznacza to, że jeśli wynajmiesz
samochód i nastąpi szkoda z Twojej winy, która zostanie wyceniona na 30000 zł, Twój udział własny będzie wynosił 1500 zł.

2. Udział własny 10%

Rekomendujemy wybór tej opcji, jeśli chcesz zapłacić niższą składkę za ubezpieczenie, a jednocześnie akceptujesz fakt, że w
przypadku wystąpienia szkody z Twojej winy, udział własny wynosi 10%. W praktyce oznacza to, że jeśli wynajmiesz
samochód i nastąpi szkoda z Twojej winy, która zostanie wyceniona na 30000 zł, Twój udział własny będzie wynosił 3000 zł.
Dlatego jeśli nie jesteś przygotowany lub nie będziesz w stanie zapłacić takiej kwoty, rekomendujemy opcji z niższym
udziałem własnym lub rozważenie wyboru innego samochodu.

Każdy użytkownik wynajmujący samochód za pośrednictwem HoppyGo zobowiązany jest również uregulować kaucję, która stanowi
zabezpieczenie na wypadek np. różnicy w poziomie paliwa przy zwrocie auta lub drobnych uszkodzeń wnętrza, czy zagubienia
dokumentów. Wysokość kaucji jest zależna od wybranej opcji ubezpieczenia:

● dla udziału własnego 5% - kaucja wynosi 300 zł
● dla udziału własnego 10% - kaucja wynosi 1000 zł
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