
POMOC W PODRÓŻY SAMOCHODEM 
NA TERENIE CAŁEJ UE 

LIMITY

Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia 
– w tym rozładowany akumulator i zatrzaśnięcie kluczyka 

200 euro na zdarzenie

Holowanie pojazdu 200 euro na zdarzenie
Parking strzeżony 100 euro na zdarzenie
Dostarczenie paliwa 150 euro na zdarzenie
Dodatkowo: 

   Organizacja samochodu zastępczego
   Kontynuacja podróży – bilety autobusowe,  kolejowe, lotnicze (gdy podróż potrwa  ponad 12 h)  
lub transport osób

  Organizacja pomocy w złomowaniu samochodu
  Informacje o usługodawcach

POMOC W DOMU LIMITY

Naprawa sprzętu RTV, AGD (4 interwencje na RTV i 2 na AGD rocznie) 600 zł na zdarzenie
Naprawa sprzętu PC – jedna interwencja rocznie 500 zł na zdarzenie
Interwencja specjalisty (hydraulik, szklarz, ślusarz, stolarz, elektryk, dekarz) 
bez kosztu części zamiennych i materiałów

900 zł na zdarzenie

Dozór mienia 500 zł na zdarzenie
Pokrycie kosztów transportu ocalałego mienia 800 zł na zdarzenie
Dodatkowo: 

  Infolinia remontowo-budowlana
   Organizowanie opieki nad zwierzętami domowymi   
– w przypadku hospitalizacji właściciela

  Organizowanie leczenia weterynaryjnego zwierząt domowych

  Informacje o usługodawcach
  Infolinia weterynaryjna

POMOC MEDYCZNA NA TERENIE RP LIMITY

Pomoc medyczna po nieszczęśliwym wypadku lub nagłym zachorowaniu:
  Wizyta lekarska (dwa razy w roku)
  Wizyta pielęgniarki
   Transport medyczny do/z placówki medycznej oraz pomiędzy placówkami 
medycznymi

   Opieka domowa po hospitalizacji

1500 zł na zdarzenie

Dodatkowo: 
   Pomoc lekarza za granicą (po uzyskaniu uprzedniej zgody Ubezpieczyciela 
– 2 wizyty w ramach jednego zdarzenia) 

500 euro na zdarzenie

  Infolinia medyczna

Pakiety Pomocni Fachowcy 
i Osobisty Asystent



UBEZPIECZENIE TELEFONU KOMÓRKOWEGO LIMITY

   Utrata telefonu w wyniku kradzieży z włamaniem, rozboju lub wymuszenia 
rozbójniczego – dotyczy telefonu nie starszego niż 4 lata, odszkodowanie 
wynosi:

–  10% ceny zakupu – w pierwszym roku użytkowania telefonu komórkowego
–  25% ceny zakupu – w drugim roku użytkowania telefonu komórkowego
–  40% ceny zakupu – w trzecim roku użytkowania telefonu komórkowego
–  60% ceny zakupu – w czwartym roku użytkowania telefonu komórkowego.

jedna szkoda w roku 

   Zwrot kosztów nieuprawnionego użycia telefonu 1000 zł w odniesieniu 
do jednej szkody w roku 

DODATKOWE USŁUGI

  Serwis Concierge Osobisty Asystent – organizacja różnego rodzaju usług: 
–  pomoc w rezerwacji (hoteli, biletów do kin i teatrów, miejsc w restauracji, sal konferencyjnych)
–  organizowanie transportu i usług kurierskich
–  pomoc w zakupach
–  pomoc w domu
–  dostęp do przydatnych informacji (aktualne informacje kulturalne, sportowe, turystyczne, teleadresowe i inne)  

  Serwis Porada Prawna – udzielanie informacji z zakresu:
–  prawa pracy
–  prawa spadkowego i rodzinnego
–  umów cywilnoprawnych, dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
–  problematyki związanej z nabywaniem/zbywaniem oraz najmem nieruchomości
–  prawa bankowego
–  ochrony danych osobowych
–  praw Konsumenta
–  dochodzenia roszczeń z tytułu wypadku komunikacyjnego
–  windykacji należności
–  prawa administracyjnego

  Infolinia Savoir-Vivre – udzielanie informacji dotyczących zasad savoir-vivre’u

UBEZPIECZENIE BAGAŻU PODRÓŻNEGO 
(POZA TERENEM RP)

LIMITY

  Ubezpieczenie bagażu podróżnego podczas podróży poza terytorium RP
   Zwrot kosztów zakupów artykułów pierwszej potrzeby (w przypadku  
udokumentowanego opóźnienia w dostawie bagażu na miejsce pobytu  
o co najmniej 6 godzin)

600 zł na zdarzenie

Już wkrótce oferta rozszerzona zostanie o rowerowe ubezpieczenie assistance.

W razie potrzeby zadzwoń! 22 563 11 15 (telefon całodobowy)


