
           WNIOSKOWANE ROZSZERZENIA/KLAUZULE DODATKOWE 
               OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ ASSISTANCE 

TAK NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

Strony ustalają, Ŝe w stosunku do pojazdów osobowych oraz cięŜarowych o dmc do 3,5t,

Ubezpieczyciel dokona zwrotu poniesionych i udokumentowanych kosztów holowania pojazdu,

jeŜeli powstała taka konieczność w wyniku unieruchomienia tegoŜ pojazdu wskutek zderzenia z

innym pojazdem, osobą, zwierzęciem , przeszkodą lub awarią. Limit na koszty holowania określa

się na 1.600PLN brutto na zdarzenie i podlega weryfikacji do stawki 2,50PLN netto za 1 km

holowania z uwzględnieniem kosztu załadunku do 70PLN netto. Ubezpieczający samodzielnie

organizuje pomoc w tym zakresie, nie obowiązują ograniczenia dotyczące konieczności holowania

do bliŜszej lokalizacji spośród siedziby Ubezpieczającego i warsztatu naprawczego.
TAK

Klauzula zniesienia franszyzy kilometrowej 

Strony ustalają, Ŝe w przypadku zastosowania w OWU Assistance franszyzy kilometrowej

Ubezpieczyciel odstępuje od jej stosowania

TAK

Klauzula pojazdu zastępczego 5 dni

Strony ustalają, Ŝe w przypadku wystąpienia szkody z tytułu ubezpieczenia AC, Posiadaczowi

pojazdu przysługuje pojazd zastępczy na czas naprawy, ale nie dłuŜej niŜ na okres 5 dni.

NIE

Klauzula pojazdu zastępczego 7 dni

Strony ustalają, Ŝe w przypadku wystąpienia szkody z tytułu ubezpieczenia AC, Posiadaczowi

pojazdu przysługuje pojazd zastępczy na czas naprawy, ale nie dłuŜej niŜ na okres 7 dni.

TAK

Klauzula pojazdu zastępczego 14 dni

Strony ustalają, Ŝe w przypadku wystąpienia szkody z tytułu ubezpieczenia AC, Posiadaczowi

pojazdu przysługuje pojazd zastępczy na czas naprawy, ale nie dłuŜej niŜ na okres 14 dni.

NIE

                                                                          Załącznik NR 1.2 C

Klauzula pokrycia kosztów zakwaterowania na czas naprawy pojazdu nie dłuŜej niŜ 3 doby hotelowe

Klauzula pokrycia kosztów przejazdu Ubezpieczonego i pasaŜerów do miejsca docelowego lub miejsca zamieszkania / 

siedziby Ubezpieczającego

Klauzula Holowania

Klauzula pokrycia kosztów parkingu strzeŜonego - kwota gwarantowana przez Ubezpieczyciela min. 300 zł 

Klauzula transportu lotniczego, w gdy odległość od miejsca zamieszkania / siedziby Ubezpieczającego przekracza 1 000 

km

UBEZPIECZENIE Assistance - zakres rozszerzony (minimum stosowane w umowie ubezpieczenia - pozostałe warunki OWU 

niezmienione niniejszymi Klazulami pozostają w mocy)


