
Warunki ubezpieczenia opon GT Radial 

Ubezpieczenie obejmuje: 

 ubezpieczenie obejmuje uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie 

normalnej eksploatacji i powstałe w wyniku uderzenia (zdarzenie 
losowe) np. najazd na krawężnik, uszkodzenie opony przez złą 

nawierzchnię jezdni. 

 ubezpieczenie obejmuje wszystkie opony osobowe, dostawcze i 4x4 

 ubezpieczenie obowiązuje 18 miesięcy od daty zakupu i obejmuje 
każdą z opon zakupionych w sklepie OponyAlbert.pl 

 opony podlegają ubezpieczeniu pod warunkiem przedstawiania w 

serwisie wypełnionej karty ubezpieczeniowej. Ponadto kupujący jest 
zobowiązany dwa razy w okresie trwania ubezpieczenia dokonać 
kontroli zakupionych opon w dowolnym serwisie partnerskim GT 

Radial. Pierwsza kontrola następuje po 3 miesiącach od daty zakupu. 
Druga kontrola po 15 miesiącach od daty zakupu. Przegląd opon musi 
zostać potwierdzony przez serwis w karcie ubezpieczeniowej. Brak 

przeglądu jest równoznaczny z utratą ubezpieczenia. 

 opona zostanie niezwłocznie wymieniona na nową po pozytywnej 

weryfikacji uszkodzenia opony przez serwis partnerski GT Radial. W 
przypadku braku opony na stanie, serwis w przeciągu 5 dni ma 

obowiązek sprowadzenia nowej opony. Jeśli opona będzie niedostępna 
lub czas dostawy przekroczy 5 dni, następuje zwrot kwoty zakupu. 
Wypłata pieniędzy jest możliwa jedynie w serwisie w którym opona 

została zakupiona. 

 

Ubezpieczenie nie obejmuje: 

 ubezpieczeniem nie są objęte wszelkie koszty wynikające z uszkodzenia 

opony i są to m. in.: koszty montażu opon, naprawy opon, szkody 
materialne i osobowe, koszty dostarczenia opon do serwisu 
partnerskiego GT Radial, uszkodzenia możliwe do usunięcia w wyniku 

np. przebicia opony. 

 nieprawidłowego montażu i demontażu 

 nieprawidłowej eksploatacji 

 eksploatacji niezgodnie z przeznaczeniem, np. zamontowaniu opony na 

niewłaściwej obręczy 



 złego stanu technicznego pojazdu w tym nieprawidłowej geometrii 

zawieszenia, wadliwej zbieżności kół, wadliwych, uszkodzonych lub 
zużytych amortyzatorów, hamulców, sprężyn albo innych elementów 

zawieszenia 

 przeciążenia opony i eksploatacji na niewłaściwym ciśnieniu (za 

wysokie lub zbyt niskie) 

 nieprawidłowego przechowywania opon, w tym nie zabezpieczenie 

przed działaniem substancji żrących, ropopochodnych, ozonu oraz 
działaniem temperatur powodujących degradację gumy 

 nieprawidłowego transportu przez klienta  

 nieprawidłowej techniki jazdy, a w szczególności gwałtownego 

hamowania, przyśpieszania i jazdy z zablokowanymi kołami 

 umyślnego działania powodującego uszkodzenie opony 

 działania ognia 

 użycie opon w sporcie lub do współzawodnictwa mającego cechy 
współzawodnictwa sportowego 

 ubezpieczenie obejmuje użytkowanie opon do wskaźników zużycia 
bieżnika TWI widocznych na oponach, po osiągnięciu których opony 

uznaje się za zużyte. 

 

 


