
AUTO NIE DA RADYJESTEŚMY, GDY

Wybierasz się w dalszą podróż i nie wiesz, czy Twoje auto da radę? Zapomniałeś o ubezpieczeniu Assistance przy 
wykupieniu polisy OC?

Nic straconego! Zapytaj o nasze ubezpieczenie Auto Assistance w wariancie Standard – i ze spokojem ruszaj w drogę!

AUTO ASSISTANCE STANDARD

ubezpieczenie dla aut w każdym wieku, 
pełen zakres ochrony dla starszych aut 
(awaria)

umowa roczna lub krótkoterminowa

nie trzeba mieć OC lub AC w Generali, 
aby wykupić polisę

brak limitu zdarzeń w okresie 
ubezpieczenia

ochrona już od następnego dnia

holowanie do miejsca wskazanego przez 
kierowcę, nawet do 250 km w Polsce 
i w Europie

dla aut osobowych (do 8 miejsc), 
dostawczych do 3,5 t (do 8 miejsc), 
motocykli i motorowerów

pomoc nawet w przypadku 
unieruchomienia pod domem

ROCZNIE 
JUŻ OD 112 zł



ZAKRES TERYTORIALNY
POLSKA I EUROPA

WARTO WIEDZIEĆ

 • Naprawa pojazdu na miejscu 
zdarzenia

 • Holowanie do 250 km
 • Holowanie pojazdu 
poszkodowanego

 • Pojazd zastępczy do 5 dni 
z podstawieniem  
i z odbiorem

 • Zakwaterowanie do 3 dni
 • Złomowanie

 • Kierowca zastępczy
 • Transport zwłok/prochów
 • Usługi informacyjne

JAK POMOŻEMY?

SUMA UBEZPIECZENIA

5 000 ZŁ  
na każde zdarzenie

Składka 112 zł wyliczona 12.05.2021 r. dla ubezpieczenia rocznego Assistance Standard, auto: Volkswagen Passat, rok produkcji i pierwszej rejestracji 2012. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy 
i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Szczegółowe warunki ubezpieczenia, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności z nimi 
związane, jak również informacje na temat zasad działania produktu określone są w obowiązujących Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Generali Auto, przekazywanych klientowi przed zawarciem Umowy 
ubezpieczenia, dostępnych na stronie generali.pl, u poszczególnych dystrybutorów lub w siedzibie Generali T.U. S.A. przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa.
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KOLIZJA DROGOWA
z innym pojazdem, przedmiotem, osobą, zwierzęciem

WYPADEK
uszkodzenie pojazdu np. w wyniku kolizji drogowej, pożaru, wybuchu, działania sił przyrody lub osób trzecich

KRADZIEŻ POJAZDU

KIEDY POMOŻEMY?

AWARIA LUB UNIERUCHOMIENIE POJAZDU 

 • rozładowanie akumulatora
 • niewłaściwe działanie urządzeń 
przeciwkradzieżowych

 • pęknięcie lub stłuczenie szyby 
czołowej

 • zatrzaśnięcie wewnątrz pojazdu 
kluczyków

 • brak możliwości zamknięcia 
pojazdu

 • uszkodzenie, zagubienie lub 
kradzież kluczyków

 • utrata powietrza w oponie
 • awaria świateł przednich, tylnych, 
kierunkowskazów

 • brak paliwa lub nalanie 
niewłaściwego paliwa

 • przegryzienie kabli przez zwierzęta
 • awaria przednich wycieraczek
 • awaria instalacji gazowej (gdy 
niemożliwa jest dalsza jazda na 
benzynie)


