
Assistance krótkoterminowy                                                           
Pojazd w wieku do 15 lat włącznie
dla Klientów, którzy ubezpieczają samochód w wieku do 15 lat, oferujemy wariant ubezpieczenia Prestiż i Komfort.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zakres ubezpieczenia oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności  
Generali T.U. S.A. określone są szczegółowo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia pomocy drogowej w podróży Bezpieczny.pl dostępnych na stronie www.bezpieczny.pl. Zapoznaj się z nimi lub porozmawiaj 
z Twoim lokalnym Pośrednikiem, aby upewnić się, że produkt odpowiada Twoim potrzebom.

Assistance krótkoterminowy | do 15 lat włącznie Prestiż Komfort

Zdarzenia objęte pomocą
Awaria

Wypadek
Kradzież

Awaria
Wypadek
Kradzież

Pomoc informacyjna / pomoc tłumacza   

Holowanie pojazdu 500km 250km

Transport kierowcy i pasażerów z miejsca zdarzenia 500km 250km

Zakwaterowanie 3 dni  

Auto zastępcze 3 dni  

Wymiana koła   

Wymiana żarówki   

Awaria akumulatora   

Dostarczenie paliwa   

Uwaga: W przypadku gdy Klient wybierać będzie świadczenie na rok, w procesie zakupu wymagane będzie podanie numeru VIN.

Brak limitu zdarzeń objętych ochroną. W ramach jednego zdarzenia przysługuje jedno holowanie pojazdu zarówno dla przypadków unieruchomienia pojazdu wskutek awarii, jak i wskutek wypadku. 
Holowanie: jednorazowy transport unieruchomionego Pojazdu z miejsca Zdarzenia Assistance (wraz z jego załadunkiem i wyładunkiem) do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego w ramach 
limitu km przysługującego dla wariantu określonego w dokumencie ubezpieczenia, przy czym:

a) w sytuacji, gdy wskazanym miejscem holowania jest warsztat naprawczy, a holowanie odbywa się poza godzinami jego pracy, na wniosek Ubezpieczonego Pojazd może zostać 
odholowany na parking strzeżony z jednoczesnym prawem holowania Pojazdu do tego warsztatu w najbliższym dniu roboczym, przy czym koszt parkingu ponosi Generali,
b) w sytuacji, gdy Ubezpieczony skorzystał z usługi holowania organizowanej przez specjalne służby drogowe obsługujące zdarzenia zaistniałe na autostradzie, Centrum Pomocy Generali 
dokona zwrotu udokumentowanych fakturą kosztów tego holowania do maksymalnej wysokości 2000 zł;

Samochód zastępczy odpowiadający klasie ubezpieczonego Pojazdu, nie wyższej jednak niż pojazdy z segmentu D.
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do sprzedaży w cyfrowym kanale bezpieczny.pl z kodem rabatowym lokalnego Pośrednika, z natychmiastową płatnością przez PayU.

Polska | Polska i Europa

Assistance krótkoterminowy | powyżej 15 lat Komfort Podstawowy

Zdarzenia objęte pomocą
Awaria

Wypadek
Kradzież

Wypadek
Kradzież

Pomoc informacyjna / pomoc tłumacza   

Holowanie pojazdu 250km 250km

Transport kierowcy i pasażerów z miejsca zdarzenia 250km 250km

Zakwaterowanie   

Auto zastępcze   

Wymiana koła   

Wymiana żarówki   

Awaria akumulatora   

Dostarczenie paliwa   

Pojazd w wieku powyżej 15 lat
dla Klientów, którzy ubezpieczają samochód w wieku powyżej 15 lat, oferujemy wariant Komfort i Podstawowy.

Strefa Tylko Polska Polska i Europa Tylko Polska Polska i Europa

Wariant Prestiż Komfort

7 dni 122 PLN 160 PLN 85 PLN 120 PLN

15 dni 133 PLN 195 PLN 92 PLN 140 PLN

30 dni 189 PLN 251 PLN 131 PLN 191 PLN

1 rok 286 PLN 454 PLN 203 PLN 302 PLN

Strefa Tylko Polska Polska i Europa Tylko Polska Polska i Europa

Wariant Komfort Podstawowy

7 dni 85 PLN 120 PLN 46 PLN 57 PLN

15 dni 92 PLN 140 PLN 51 PLN 69 PLN

30 dni 131 PLN 191 PLN 69 PLN 92 PLN

1 rok 203 PLN 302 PLN 104 PLN 127 PLN

Materiał reklamowy

Ceny prezentowane w tabeli są cenami z uwzględnieniem kodu rabatowego lokalnego Pośrednika

Ceny prezentowane w tabeli są cenami z uwzględnieniem kodu rabatowego lokalnego Pośrednika


