UNIQA jest jedną z największych grup ubezpieczeniowych
w Polsce i Europie. Oferuje ubezpieczenia majątkowe,
komunikacyjne i na życie, zarówno dla klientów
indywidualnych, jak i grupowych.
To stabilna i wiarygodna firma, za którą stoją liczby:
obecna w 18 krajach
lider w ubezpieczeniach dla sektora mieszkalnictwa
ponad 1 milion klientów, ok. 2,9 miliona
wystawionych polis
ponad 300 punktów sprzedaży na terenie całego kraju
Niniejszy materiał ma charakter marketingowy
i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego.

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń do naszego agenta:

1712_kom_assi_AK

UNIQA Contact Center
42 66 66 500
(koszt połączenia według taryfy operatora)

www.uniqa.pl

Pomyśl, że
możesz liczyć
na

POMOC.

Ubezpieczenia
komunikacyjne

Assistance

Nowe ubezpieczenie assistance
To prosty produkt wyróżniający się na rynku bogatym
zakresem świadczeń.
Holowanie – zwiększony limit kilometrów we
wszystkich wariantach, jednakowy zarówno po
awarii samochodu jak i po wypadku
Samochód zastępczy – zwiększona liczba dni
wynajmu, jednakowa zarówno w Polsce
jak i Europie

Warto wiedzieæ

Aż 90% osób mających usługę assistance najczęściej
korzysta z holowania auta i pomocy drogowej, a 9%
skorzystało z tej usługi poza granicami kraju.*
Aż 87% osób mających usługę assistance uznaje
za najbardziej przydatne holowanie pojazdu,
a 62% badanych uważa, że najbardziej przydatny
jest wynajem pojazdu zastępczego.*

Assistance dla samochodów nawet 15-letnich,
w wariantach płatnych - bez franszyz przy awarii
starszych pojazdów

*Ogólnopolskie Badanie Assistance 2016. RC Rynek i Opinia na zlecenie Europ Assistance Polska. Próba:
N=2100, reprezentatywna dla populacji Polski w wieku powyżej 18 lat, N=700, osoby posiadające
ubezpieczenie assistance.

Możliwość dokupienia assistance Komfort Extra
również do samego ubezpieczenia OC

W naszej ofercie assistance:
otrzymasz usługę holowania auta nawet bez limitu
kilometrów, w zależności od wybranego wariantu

Taniej w pakiecie – lepsza cena ubezpieczenia OC
przy zakupie assistance*

pojazd zastępczy dostępny jest już od wariantu
Komfort Extra, zarówno do polisy AC jak i do samego
OC

*Dodatkowa zniżka na ubezpieczanie OC za zakup assistance
nalicza się w przypadku wykupienia również ubezpieczenia
NNW.

Wariant Podstawowy - bezpłatnie do każdej
umowy AC

Premium Extra
yższe
i VIP Extra: Najw
na rynku!
ia
an
low
ho
limity

Poznaj warianty assistance
Podstawowy

Komfort Extra

Premium Extra

VIP Extra

–

1 dzień (A),
do 4 dni (W/K)

do 3 dni (A),
do 7 dni (W/K)

do 5 dni (A),
do 15 dni (W),
do 30 dni (K)

Polska

100 km
(A*/W)

200 km
(A/W)

500 km
(A/W)

bez limitu km
(A/W)

Europa

–

do najbliższego
warsztatu

500 km
(A/W)

1200 km
(A/W)

100 EUR
(A*)

100 EUR

200 EUR

200 EUR

Brak paliwa lub złe paliwo (maks. 2 razy w okresie ubezpieczenia),
przebicie lub uszkodzenie opony (maks. 2 razy w okresie ubezpieczenia);
zagubienie, kradzież lub zatrzaśnięcie kluczy; holowanie przyczepy
złączonej z pojazdem w chwili zdarzenia

–

TAK

TAK

TAK

Hotel - organizacja i pokrycie kosztów

–

75 EUR doba/
osoba
- maks. 3 doby

75 EUR doba/
osoba
- maks. 3 doby

100 EUR doba/
osoba
- maks. 5 dób

(bezpłatnie do AC)

Samochód zastępczy

Limit dni najmu - taki sam w Polsce
oraz w Europie

Holowanie

Naprawa na miejscu zdarzenia

A – awaria, W – wypadek, K – kradzież

*franszyza 25 km

(również do OC)

