Świadczenia

pakiet Silver

pakiet Gold

zakres terytorialny

Polska

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Awaria, Wypadek, Szkoda Całkowita, Kradzież

Polska + Europa z wyłączeniem Albanii, Serbii, Macedonii, Czarnogóry,
Bośni i Hercegowiny oraz krajów byłego ZSRR (za wyjątkiem Litwy,
Łotwy, Estonii)
Awaria, Wypadek, Szkoda Całkowita, Kradzież

usprawnienie

tak, do limitu 400 PLN

tak, do limitu 400 PLN

dostarczenie paliwa

tak

tak

holowanie

tak, najbliższe ASO

tak, najbliższe ASO

parkowanie na parkingu strzeżonym

nie dotyczy

tak, gdy awaria/wypadek/szkoda całkowita do limitu 200 pln

samochód zastępczy *

gdy unieruchomienia > 12 godz od momentu
zgłoszenia zdarzenia do Centrum Alarmowego
wraz z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez
Ubezpieczonego (uprzedni wymóg holowania); brak
kaucji z tytułu wynajmu samochodu zastępczego na
terenie RP

gdy unieruchomienia > 12 godz. od momentu zgłoszenia zdarzenia do
Centrum Alarmowego wraz z dostarczeniem do miejsca wskazanego
przez Ubezpieczonego (uprzedni wymóg holowania);brak kaucji z
tytułu wynajmu samochodu zastępczego na terenie RP

odbiór naprawionego pojazdu

tak,
gdy
unieruchomienie
w
wyniku
awarii/wypadku >24h od momentu zgłoszenie do
Centrum Alarmowego oraz gdy odległość od
miejsca unieruchomienia pojazdu, a miejsce
zamieszkania Klienta >50 km; 1 os./ pociąg 1 klasa,
oraz taxi do i/z dworca

tak, gdy unieruchomienie w wyniku awarii/wypadku >24h od
momentu zgłoszenie do Centrum Alarmowego oraz gdy odległość od
miejsca unieruchomienia pojazdu, a miejsce zamieszkania Klienta >50
km; 1 os./ pociąg 1 klasa lub samolot (klasa ekonomiczna o ile podróż
>8h)oraz taxi do i/z dworca kolejowego/lotniska

tak,
gdy
unieruchomienie
w
wyniku
awarii/wypadku >24h od momentu zgłoszenia
szkody oraz odległość od miejsca unieruchomienia,
a miejsca zamieszkania >50km; pociąg 1 klasa,
transport taxi do/z dworca

tak, gdy unieruchomienie w wyniku awarii/wypadku >24h od
momentu zgłoszenia szkody oraz odległość od miejsca
unieruchomienia, a miejsca zamieszkania >50km; pociąg 1 klasa lub
samolot (klasa ekonomiczna o ile podróż >8h) oraz transport taxi do/z
dworca kolejowego/lotniska

koszt powrotu do miejsca zamieszkania 1)
koszt kontynuacji podróży 2)

1)
-2)
świadczenia
zamienne
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zakwaterowanie w hotelu

tak,
gdy
unieruchomienie
w
wyniku
awarii/wypadku >24h od momentu zgłoszenia
szkody oraz odległość od miejsca unieruchomienia,
a miejsca zamieszkania >50km;max 2 doby do
limitu 300 PLN na 1 osobę wraz ze śniadaniem

tak, gdy unieruchomienie w wyniku awarii/wypadku >24h od
momentu zgłoszenia szkody oraz odległość od miejsca
unieruchomienia, a miejsca zamieszkania >50km;max 4 doby do limitu
400 PLN na 1 osobę wraz ze śniadaniem

informacja podróżna

tak, stan dróg, wybór trasy

tak, zaplanowanie/przygotowanie
dróg/wybór trasy

pomoc administracyjna

nie dotyczy

tak, w przypadku szkody poza RP oraz utraty dokumentów
(paszport/dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny) pomoc
informacyjna

telefoniczna konsultacja medyczna

nie dotyczy

porada medyczna, zorganizowanie i pokrycie kosztów pierwszej wizyty
lekarskiej

transport medyczny

nie dotyczy

tak, w przypadku uszkodzenia ciała kierowcy lub pasażerów na skutek
wypadku, Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty transportu
do: najbliższego szpitala przygotowanego do leczenia, do szpitala
najbliżej położonego miejsca zamieszkania w Polsce, do miejsca
zamieszkania

wizyta osoby bliskiej

nie dotyczy

tak w przypadku hospitalizacji kierowcy lub pasażerów, transport dla 1
os.w jedną stronę pociągiem 1 klasy lub samolot (klasa ekonomiczna)
z zakwaterowaniem na max 5 dni z limitem 200 PLN na 1 dzień (ze
śniadaniem)

złomowanie pojazdu

nie dotyczy

nie dotyczy

transport zwłok

Tak

tak

podróży

za

granicą,
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stan

Liczba dni wynajmu w zależności od rodzaju
zdarzenia ubezpieczeniowego

Pakiet Silver

Pakiet Gold

Awaria

3

7

Wypadek

5

14

Szkoda całkowita

7

30

Kradzież

7

30

Klasa samochodu zastępczego
I) klasa samochodu zastępczego dla opcji standard

II) klasa samochodu zastępczego dla opcji lux

Pakiet Silver

Pakiet Gold

A-B

A-B-C-D

pokrycie kosztów wynajmu samochodu kategorii A
lub B wg standardów przedsiębiorstw świadczących
usługi wynajmu

pokrycie kosztów wynajmu w kategorii
odpowiadającej
ubezpieczonemu pojazdu nie wyżej niż D, wg standardów
przedsiębiorstw świadczących usługi wynajmu

brak

D,E+,SUV
czyli pojazd zastępczy będzie odpowiadał kategorii ubezpieczonego
pojazdu, nie niżej niż D

III) klasa samochodu zastępczego dla opcji dostawczy

samochód klasy dostawczy wg
standardów
przedsiębiorstw świadczących usługi wynajmu

Taryfa składek

samochód klasy dostawczy wg
świadczących usługi wynajmu

Pakiet Silver

standardów przedsiębiorstw

Pakiet Gold

I) klasa samochodu zastępczego dla opcji standard

98 PLN – nowe umowy leasingu
142 PLN- czynne umowy leasingu

295 PLN- nowe i czynne umowy leasingu

II) klasa samochodu zastępczego dla opcji lux

brak

590 PLN- nowe i czynne umowy leasingu

III) klasa samochodu zastępczego dla opcji dostawczy

148 PLN – nowe umowy leasingu
300 PLN- czynne umowy leasingu

430 PLN- nowe i czynne umowy leasingu
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