
Ochrona gwarancyjna 
dla samochodów używanych

Ochroną gwarancyjną objęty jest każdy pojazd znajdujący się
na platformie Automarket

Minimalny okres ochrony gwarancyjnej wynosi 12 miesięcy

Minimalny zakres ochrony gwarancyjnej obejmuje wymianę 
lub naprawę części:

silnika

manualnej i automatycznej skrzyni biegów

przekładni głównej i rozdzielczej

Pojazdy na Automarket mają różne zakresy ochrony 
gwarancyjnej: podstawowe bądź rozszerzone.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami 
poniższej gwarancji, wybranego przez Ciebie 
samochodu.
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I. ZAKRES ŚWIADCZENIA 
 
 
1. Czas trwania ubezpieczenia  
Volvo Warranty Administration oferuje swoim klientom 
możliwość 12, 24 lub 36-miesięcznego ubezpieczenia 
kosztów napraw – niezależnie od całkowitego          
przebiegu pojazdu w danym okresie. W skład 12, 24      
lub 36-miesięcznego okresu ubezpieczenia wchodzi 
pozostała gwarancja producenta oraz ubezpieczenie 
VOLVO SELEKT. Ubezpieczenie VOLVO SELEKT 
zaczyna się wraz z końcem gwarancji producenta. 
 
Ubezpieczenia udziela firma CG Car-Garantie Versiche-
rungs-Aktiengesellschaft jako Volvo Warranty  Admini-
stration (VWA). 
 
2. Obowiązywanie ubezpieczenia  
Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz w Szwajcarii.    
 
3. Cesja ubezpieczenia  
Ubezpieczenie jest powiązane z pojazdem i w przypadku 
jego sprzedaży po podpisaniu „Formularza przeniesienia 
uprawnień z tytułu ubezpieczenia kosztów naprawy 
pojazdów samochodowych” przechodzi na nowego 
właściciela.    
 
4. Zakres ubezpieczenia  
Ubezpieczenie może być wykorzystywane do optymalizacji 
działalności salonu. Umożliwia ono wyróżnienie           
oferty salonu na tle konkurencji. Bliższe informacje          
na temat zakresu ochrony ubezpieczeniowej znajdują                    
się na następnej stronie.    
 
5. Zwrot kosztów  
Zwrot objętych ubezpieczeniem kosztów robocizny 
następuje według orientacyjnych czasów pracy określo-
nych przez producenta. Zwrot objętych ubezpieczeniem 
kosztów materiałów jest ograniczony do wysokości 
sugerowanej ceny detalicznej producenta. Dealer udziela 
VWA rabat 10% na materiały i koszty pracy. 
 
Wysokość zwrotu objętych ubezpieczeniem kosztów 
robocizny i materiałów jest ograniczona do wartości 
pojazdu w momencie wystąpienia szkody.    

 
 
 
6. Zachowanie ubezpieczenia  
Aby zachować ubezpieczenie nabywca musi 
przeprowadzać zalecane przez producenta przeglądy 
serwisowe i czynności obsługi technicznej w serwisie 
sprzedawcy (dotyczy to również części innych 
producentów), w innej autoryzowanej stacji obsługi     
Volvo lub według wytycznych producenta. Ważne jest,             
aby stacja obsługi wystawiła fakturę za wykonane prace.    
 
7. Uproszczona realizacja ubezpieczenia  
W razie wystąpienia szkody Dealer lub klient (jeśli szkoda 
wystąpiła za granicą i nie może zostać naprawiona             
w autoryzowanej stacji obsługi Volvo w Polsce) przed 
wykonaniem naprawy informuje VWA za pośrednictwem 
CGClaimsWeb na stronie www.cgwebline.com,               
telefonicznie lub faksem o zakresie szkody i uzyskuje 
akceptację naprawy. 
 
8. Pozostałe uwagi  
Poza powyższymi regulacjami obowiązują Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia. VWA rozlicza szkody objęte 
ubezpieczeniem bezpośrednio z serwisem. Klient            
nie musi wykładać pieniędzy na naprawę. W razie 
wyłożenia pieniędzy (głównie w razie wystąpienia szkody 
za granicą) VWA zwraca je bezpośrednio klientowi.      
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II. ZAKRES UBEZPIECZENIA 
 
 
Ubezpieczenie obejmuje wszystkie części pojazdu opisanego w umowie ubezpieczeniowej za wyjątkiem 
następujących części:  
świece zapłonowe, pasek klinowy, węże i przewody (wspomagany układ kierowniczy: przewody tłoczne są objęte 
ubezpieczeniem), układ wydechowy (katalizator jest objęty ubezpieczeniem), światła (reflektory ksenonowe są objęte 
ubezpieczeniem), żarówki, LED (światła LED są objęte ubezpieczeniem, jeśli przynajmniej w 25% straciły swoją 
funkcjonalność, światła LED-Matrix są objęte ubezpieczeniem, jeśli zostanie udowodniona ich niesprawność techniczna), 
palniki ksenonowe, bezpieczniki, akumulatory, akumulatory napędu hybrydowego, akumulatory napędu elektrycznego, 
uszkodzenia lakieru, rdza na karoserii, izolacja karoserii i uszczelki, uchwyty i zawiasy, części chromowane, listwy ozdobne                     
i wyposażenie wnętrza dywaniki i poszycie, tapicerka, szyby, opony, felgi, usuwanie wycieków oleju (za wyjątkiem: silnika, 
głowicy cylindrowej, skrzyni biegów, przekładni rozdzielczej i mechanizmu różnicowego), regulacja i przywracanie ustawień, 
konserwacja i serwis części szczególnie narażone na zużycie, takie jak klocki hamulcowe, okładziny hamulcowe, szczęki 
hamulcowe, tarcze hamulcowe, tarcze sprzęgła oraz okładziny sprzęgła, pióra wycieraczki, amortyzatory. 
 
Olej silnikowy, filtr oleju, olej skrzyni biegów, olej automatycznej skrzyni biegów, olej hydraulicznego układu kierowniczego, 
płyn hamulcow, płyn przeciw zamarzaniu, chłodziwa, pasy napędowe dodatkowych agregatów, węże i rury                             
są rekompensowane tylko wtedy, gdy muszą zostać wymienione w związku z wystąpieniem innej szkody, z tytułu której 
przysługuje zwrot kosztów. 
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III. WYTYCZNE PRZYJMOWANIA POJAZDÓW 
 
 
Udzielenie ochrony ubezpieczeniowej  
Volvo Warranty Administration (VWA) ubezpiecza 
samochody osobowe, samochody osobowe typu kombi, 
samochody ciężarowe, samochody terenowe, samochody 
dostawcze (skrzyniowe, kombi, pick-up, minibusy)              
i samochody kempingowe do dopuszczalnej masy 
całkowitej wynoszącej 3,5 t objęte obowiązującą          
gwa-rancją producenta.  
 
Czas trwania ubezpieczenia  
Ubezpieczenie może być zawarte na następujący okres: 
 
• 12, 24, 36 miesięcy (zawiera pozostałą gwarancję  

producenta) bez limitu kilometrów. Dla pojazdów, 
które aktualnie nie posiadają ubezpieczenie Pakiet 
Gwarancyjny Volvo na samochody nowe.  

 
Zawarcie ubezpieczenia  
Umowę ubezpieczenia można zawrzeć wyłącznie w ciągu 
pierwszych 24 miesięcy od dnia pierwszej rejestracji, tylko 
jednocześnie ze sprzedażą pojazdu. W momencie 
zawarcia umowy ubezpieczenia całkowity przebieg 
pojazdu nie może przekraczać 150 000 km od dnia  
pierwszej rejestracji. 
Początek ubezpieczenia to pierwszy dzień po upływie 
dwuletniej gwarancji producenta.  
Datę zawarcia ubezpieczenia należy podać w umowie 
jako datę sprzedaży.  
Umowy ubezpieczenia są zawierane za pośrednictwem 
CGWEBline. Jeden wydrukowany egzemplarz należy 
wręczyć klientowi, a drugi podpisany egzemplarz musi    
być przechowywany przez sprzedawcę.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wykluczenia z ubezpieczenia 
Ochroną ubezpieczeniową nie mogą być objęte 
pojazdy:  
• starsze niż 24 miesiące, licząc od dnia pierwszej 

rejestracji, lub o przebiegu całkowitym większym        
niż 150 000 km, 

• wykorzystywane również tymczasowo jako taksówka, 
samochód na wynajem (ochroną ubezpieczeniową 
mogą być jednak objęte pojazdy sprzedane                
do podmiotów wyodrębnionych w ramach danej grupy 
kapitałowej w celu nabywania i wynajmowania 
pojazdów innym podmiotom z tej samej grupy 
kapitałowej), samochód do nauki jazdy, samochód 
kurierski, samochód do przewozu chorych                      
i niepełnosprawnych oraz samochód do komercyjnego 
przewozu osób, 

• sprzedane do dalszej dystrybucji dealerom innym      
niż autoryzowani dealerzy Volvo, 

• zarejestrowane na sprzedawcę (ubezpieczenie może 
być zawarte w momencie odsprzedaży kolejnemu 
nabywcy nie będącego dealerem), 

• zarejestrowane poza krajami UE, Szwajcarią, 
Liechtenstein lub Norwegią, 

• w których nie były wykonywane wymagane/zalecane 
przez producenta przeglądy i czynności obsługi 
technicznej, 

• wyposażone w agregaty powodujące zwiększenie 
mocy (za wyjątkiem oprogramowania Polestar), 
pojazdy specjalne i serie specjalne.  

 
 
Na zapytanie i pisemne potwierdzenie przez VWA 
istnieje możliwość objęcia ubezpieczeniem pojazdów 
wykluczonych na mocy powyższych regulacji.  
  
 

SEGMENT I – POJAZDY UŻYWANE DO 2 LAT 

W przypadku naruszenia niniejszych wytycznych 
przyjmowania VWA ma prawo domagać się od Dealera 
zwrotu ewentualnych poniesionych przez siebie wypłat 
odszkodowania. 
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