Assistance
w podróży
Karta produktu

Rodzaj świadczenia/usługi

Premium

Standardowy

Ekonomiczny

tak

tak

tak

tak
(bez limitu w Polsce)
(350 km za granicą)

tak
(150 km)

tak
(100 km)

tak
(250 km)

tak
(150 km)

tak
(100 km)

tak

tak

tak

Nocleg dla podróżnych
po wypadku, awarii, kradzieży

tak
(3 doby)

tak
(max 3 doby)

tak
(max 2 doby)

Transport podróżnych
po wypadku, awarii, kradzieży

tak
(do miejsca
wskazanego
przez kierowcę)

tak
(do miejsca wskazanego
przez kierowcę)

tak
(do miejsca wskazanego
przez kierowcę,
nie dalej niż 100 km)

tak

tak

tak

Samochód zastępczy
po wypadku, awarii, kradzieży

tak
(max 3 doby)

tak
(max 2 doby w wariancie
na 7 dni)
(max 3 doby
w wariancie
na 15, 30 dni i 1 rok)

-

Parkowanie pojazdu
po wypadku, awarii, kradzieży

tak

tak

-

Odbiór pojazdu
po wypadku, awarii, kradzieży

tak

tak

-

Złomowanie pojazdu
po wypadku, awarii, kradzieży

tak

tak

-

Transport zwłok

tak
(za granicą)

tak
(za granicą)

-

Usługa tłumacza przez telefon

tak
(za granicą)

tak
(za granicą)

-

Pomoc medyczna na terenie Polski

tak

tak

tak

Pomoc medyczna za granicą

tak

tak

tak

Pomoc informacyjna, w tym telefoniczna informacja prawna

tak

tak

tak

Naprawa na miejscu wypadku lub awarii
Holowanie pojazdu po wypadku

Holowanie pojazdu po awarii
Wymiana koła

Dostarczenie paliwa

Ubezpieczenie Assistance zapewnia szybką pomoc w wielu trudnych sytuacjach, które mogą spotkać Twojego Klienta na drodze, jak awaria,
wypadek, czy kradzież samochodu.
Pomoc świadczymy 24 godziny na dobę, na terenie Polski i Europy – wystarczy do nas zadzwonić.

Materiał do użytku Agentów i Partnerów współpracujących z AXA Ubezpieczenia

Jaką pomoc oferujemy?
•
•
•
•
•

naprawa uszkodzonego samochodu na miejscu awarii lub wypadku,
pomoc przy zmianie koła,
holowanie samochodu po wypadku lub awarii,
transport pasażerów i kierowcy,
zorganizowanie i opłacenie noclegu dla pasażerów i kierowcy,

•
•
•
•

wynajem samochodu zastępczego,
udzielenie informacji, jak postępować w razie wypadku, awarii, kradzieży itp.,
opiekę medyczną,
wiele innych świadczeń Assistance, których listę znajdziesz w tabeli powyżej.

Możesz wybrać wariant ubezpieczenia najbardziej odpowiadający potrzebom Klienta, który zapłaci tylko za ochronę, jakiej faktycznie potrzebuje:
• okres ochrony: 7 dni, 15 dni, 30 dni albo rok,
• zakres terytorialny: Polska, Polska + Europa,
• zakres ubezpieczenia: Premium, Standardowy, Ekonomiczny,

• ochrona już od jutra – możliwość zakupu ubezpieczenia na dzień przed wyjazdem,
• oferta dostępna również dla osób, które posiadają OC w innym TU.

Twój Kierownik Regionu

Assistance

+48 22 599 95 22
Zadbaj o pełną ochronę
Aby Twój Klient mógł czuć się bezpiecznie w trakcie podróży, zaproponuj mu ubezpieczenie mieszkaniowe AXA „Twoje miejsce”, które pokrywa
szkody powstałe m.in. wskutek zdarzeń losowych (np. ogień czy zalanie). Dodatkowo w Pakiecie Optymalnym klient otrzymuje ochronę w innych
przypadkach, takich jak przepięcie bądź dewastacja. Ochroną objęta jest nie tylko nieruchomość, ale także jej wyposażenie. Istnieje możliwość
rozszerzenia zakresu ochrony o ubezpieczenie wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku, stłuczenia elementów szklanych czy powodzi.

Pamiętaj o innych naszych ubezpieczeniach, m.in.

Jak zgłaszać szkody komunikacyjne
• z ubezpieczenia Assistance: pod numerem +48 22 599 95 22 (24 godziny na dobę)

Materiał do użytku Agentów i Partnerów współpracujących z AXA Ubezpieczenia

