
 
Niniejszy dokument jest materiałem informacyjnym Concordii Polska TUW i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

Materiał tylko do użytku wewnętrznego. Informacje zawarte w materialne obowiązują od 16.07.2018 roku. 

Ubezpieczenie Auto Assistance dostępne jest w SOS Rubinet w zakładce Concordia Auto (z pozostałymi 
ubezpieczeniami komunikacyjnymi) i Auto Assistance (jako samodzielne ubezpieczenie z możliwością zawarcia 
ubezpieczenia krótkoterminowego) 

 STANDARD PREMIUM 

PODSTAWOWE INFORMACJE 

dla pojazdów 

do 20 lat 

osobowych do 8 miejsc 

ciężarowych o DMC do 3,5t do 8 miejsc 

motocykli, motorowerów 

suma ubezpieczenia (na każde zdarzenie) 5 000 zł lub 20 000 zł 

limit zdarzeń w okresie ubezpieczenia bez limitu 

zakres terytorialny 
Europa 

motocykle, motorowery - Polska 

zakres terytorialny - wyłączenia 
azjatycka części Rosji, azjatycka część Turcji, 

Mołdawia  

okres ubezpieczenia 7 dni, 14 dni, 21 dni, 30 dni, 1 rok 

franszyza kilometrowa, karencja bez limitu 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 

wadliwe działanie pojazdu, 
wynikające z przyczyn tkwiących w pojeździe 

+ + 

rozładowanie akumulatora + + 

niewłaściwe działanie urządzeń przeciwkradzieżowych + + 

pęknięcie lub stłuczenie szyby czołowej + + 

zatrzaśnięcie kluczyków wewnątrz pojazdu + + 

zagubienie lub kradzież kluczyków - + 

zablokowanie stacyjki lub zamka do drzwi - + 

brak możliwości zamknięcia pojazdu - + 

awaria świateł przednich, tylnych  
lub kierunkowskazów 

- + 

brak paliwa lub oleju - + 

nalanie zanieczyszczonego lub niewłaściwego paliwa - + 

pogryzienie kabli przez zwierzęta - + 

awaria przednich wycieraczek - + 

awaria instalacji gazowej - + 

utrata powietrza w oponie - + 

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE 

 
naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia 
przez wykwalifikowanego mechanika 

 

+ + 

Lenovo
Wyróżnienie
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 STANDARD PREMIUM 

holowanie do dowolnego miejsca wskazanego przez 
Ubezpieczonego 

do 100 km od miejsca 
zdarzenia 

do 200 km od miejsca 
zdarzenia – gdy na 
polisie nie ma AC 

 
do 300 km  od miejsca 

zdarzenia – gdy na 
polisie jest AC 

parking + + 

informacja + + 

złomowanie + + 

ŚWIADCZENIA DODATKOWE 

rozszerzone holowanie do miejsca zamieszkania 
(dot. pojazdów osobowych) 

- 

możliwość wykupienia 
zniesienia limitu km w 

przypadku wypadku na 
terenie Polski 

 

możliwość wykupienia 
wydłużenia limitu do  
500 km w przypadku 

wypadku poza granicami 
Polski  

koszty podróży - + 

pojazd zastępczy - 

5 dni - awaria 

7 dni - wypadek 

15 dni - kradzież 

zakwaterowanie - + 

możliwość łączenia świadczeń - + 

odbiór naprawionego pojazdu - + 

transport przyczepy + + 

dojazd zastępczego kierowcy + + 

transport zwłok lub prochów Ubezpieczonego 
do miejsca jego pochówku w Polsce 

+ + 

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 

składka za samodzielne ubezpieczenie roczne  
(dla przeciętnego pojazdu osobowego) 

od 89 zł od 190 zł 

składka za świadczenia dodatkowe: 
-zniesienie limitu holowania 

- rozszerzenie holowania do 500 km 
- pojazd zastępczy 

 

n/d 

n/d 

n/d 

 

50 zł 

200 zł 

0 zł 

powiązanie z ubezpieczeniami OC/AC składka niższa im więcej ubezpieczeń na polisie 

możliwość zawarcia samodzielnie 
(bez konieczności zawarcia OC/AC w Concordii) 

+ + 

zawarcie umowy ubezpieczenia SOS Rubinet (Concordia Auto/Auto Assistance) 

OWU Concordia Auto 

 

Lenovo
Wyróżnienie


