Karta produktu

Ubezpieczenie komunikacyjne
Assistance +48 22 589 95 21

Zakres ubezpieczenia – Assistance
Naprawa pojazdu na miejscu (po wypadku)
Holowanie pojazdu poszkodowanego (po wypadku)
Naprawa pojazdu na miejscu po awarii lub wypadku (do 600 PLN w kraju lub 500 EUR za granicą)

Mini¹

Premium²

tak
do 300 PLN

tak
600 PLN w RP
500 EUR w EU

tak
600 PLN w RP
500 EUR w EU

tak

tak

tak

–

tak

tak

tak

Holowanie pojazdu Ubezpieczonego (po awarii lub wypadku)

do 100 km,
po wypadku

tak
do 200 km

Pres ż³

tak
bez limitu w RP
do 500 km w EU

tak

Pojazd zastępczy (do 4 dób po awarii, do 7 dób po kradzieży lub wypadku) – w przypadku awarii lub wypadku
wymóg wcześniejszego holowania przez dostawcę usług ASS

–

awaria min. 50 km
od domu

tak

Pomoc przy wymianie koła lub holowanie do 120 km (do 300 PLN/150 EUR)

–

tak

tak

Pomoc przy otwarciu pojazdu (do 300 PLN/150 EUR) i odholowanie pojazdu w razie zagubienia
lub uszkodzenia kluczyków

–

tak

tak

Nocleg podczas naprawy pojazdu (nie dłużej niż 4 doby)

–

powyżej 50 km
od domu lub celu

Transport osób

–

powyżej 50 km
od domu lub celu

tak

–

tak

tak

–

powyżej 50 km
od domu

tak

Dostarczenie części zamiennych, złomowanie pojazdu

–

tak

tak

Kierowca zastępczy, odbiór pojazdu po naprawie

–

powyżej 50 km
od domu

tak

Zwrot kosztów naprawy (do 200 EUR, tylko poza terytorium Polski)

–

tak

tak

Repatriacja, wizyty osoby bliskiej, opieka nad dziećmi (tylko poza terytorium Polski)

–

tak

tak

Dostarczenie niezbędnych lekarstw, przewóz medyczny (tylko poza terytorium Polski) – dotyczy nagłych
zachorowań i utraty leków w wyniku wypadku

–

tak

tak

Natychmiastowa pomoc medyczna, hospitalizacja (do 1200 EUR, tylko poza terytorium Polski)

–

tak

tak

Pomoc ﬁnansowa (pożyczka), pomoc prawna, natychmiastowa opieka (tylko poza terytorium Polski)

–

tak

tak

Pomoc administracyjna, tłumacz przez telefon (tylko poza terytorium Polski)

–

tak

tak

Transport zwłok (tylko poza terytorium Polski)

–

tak

tak

tak
tak

tak

Pomoc w razie braku lub zatankowania niewłaściwego paliwa (naprawa do 500 PLN/150 EUR
lub holowanie do 200 km)

tak

Zorganizowanie parkingu (nie dłużej niż 4 doby lub holowanie do 200 km – w przypadku braku możliwości
pomocy na miejscu)

tak

¹/Wariant Mini – usługi świadczone jedynie na terenie RP

²/Wariant Premium – limit wieku to 15 lat

³/Wariant Pres ż – limit wieku to 15 lat i wykupienie równoczesne AC
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Pakiet OC/AC
Sposób rozliczenia szkody
Maksymalny wiek samochodu (AC)

OC/AC Standard

OC/AC Warsztat

OC/AC Warsztat Plus

warsztat, kosztorys

warsztat, kosztorys*

ASO, kosztorys*

15 lat

10 lat

8 lat

z uwzględnieniem
amortyzacji części

Amortyzacja
Rozliczenie – części

bez potrącenia amortyzacji części

bez logo producenta, jakość porównywalna z oryginałem

oryginalne części w ASO

Rozliczenie – robocizna

na podstawie stawek spoza ASO

średnie stawki w ASO

Stała suma ubezpieczenia

–

–

pojazdy do 3 lat**

Brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie

–

+

+

Udział własny tylko w szkodach wypadkowych

dobrowolny: 0 PLN, 500 PLN, 1 000 PLN, 2 000 PLN
* w przypadku naprawy kosztorysowej w opcji Warsztat i Warsztat Plus rozliczenie szkód odbywa się
na zasadach wariantu Standard
**zakupione w krajowej sieci dealerskiej

Ubezpieczenia dodatkowe
Wariant z SU = 100 000 PLN (100 000 dla kierowcy i 20 000 dla pasażerów)
Wariant z SU = 20 000 PLN (20 000 dla kierowcy i pasażerów)
Wariant z SU = 5 000 PLN (5 000 dla kierowcy i pasażerów)

NNW

Mini / Premium lub Pres ż (Verte)

Assistance

Assistance Opony (warunek: posiadanie sprawnego koła zapasowego
lub zestawu naprawczego)

Próba usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia polegająca na wymianie koła/kół
na zapasowe będące na wyposażeniu pojazdu lub tymczasowa naprawa opony
przy pomocy zestawu naprawczego (do 300 PLN w RP/80 EUR w EU).
W przypadku braku możliwości wymiany koła lub kół na miejscu zdarzenia
– odholowanie do najbliższego czynnego warsztatu (do 120 km)
oraz pokrycie kosztów wymiany koła lub kół do wysokości
faktycznie poniesionych kosztów (do 300 PLN w RP/80 EUR w EU).

Dodatkowe zalety ubezpieczenia w AXA Ubezpieczenia
ˇ zniżki z OC przenoszone na AC
ˇ specjalna zniżka w OC i AC za zakup ubezpieczenia mieszkania
ˇ Mini Assistance oraz Zielona Karta bez dodatkowych opłat
ˇ zakres terytorialny: Polska i Europa
ˇ odstawienie uszkodzonego pojazdu do warsztatu i podstawienie
do wskazanego przez Klienta miejsca po naprawie do limitu 50 km
w przypadku szkody w opcji Warsztat Plus

ˇ dodatkowe 200 PLN na taksówkę w przypadku szkody w opcji Warsztat Plus
ˇ szkody szybowe – bez utraty zniżek w AC w AXA Ubezpieczenia
ˇ szybka ścieżka likwidacji: rozmowa telefoniczna – wypłata w ciągu kilku dni
ˇ możliwość zakupu AC dla pojazdów sprowadzonych i jeszcze niezarejestrowanych
ˇ kontynuacja ubezpieczenia w dotychczasowym wariancie bez względu na wiek pojazdu
ˇ Mikroﬂoty – oferta dla ﬁrm i przedsiębiorców posiadających od 1 do 10 pojazdów
ˇ Floty – indywidualna oferta dla ﬁrm i przedsiębiorców posiadających
powyżej 10 pojazdów

Bezpośrednia Likwidacja Szkód
W 2015 r. wdrożyliśmy Bezpośrednią Likwidację Szkód (BLS) – teraz Klienci posiadający ubezpieczenie OC Liberty mogą zlikwidować szkodę
za naszym pośrednictwem i nie ma przy tym znaczenia, w jakim towarzystwie ubezpieczony był sprawca kolizji

Pamiętaj o wszystkich naszych ubezpieczeniach
ubezpieczenia
dla ﬁrm

ubezpieczenie
mieszkaniowe

ubezpieczenie
turystyczne

Jak zgłaszać szkody komunikacyjne
ˇ z ubezpieczenia Assistance: pod numerem +48 22 589 95 21 (24 godziny na dobę)
ˇ z OC sprawcy, z AC, NNW: pod numerem +48 22 589 95 21, e-mailem na adres
zgloszenia@lu.pl lub faksem pod numerem + 48 22 589 97 97
ˇ Zielona Karta: greencard@lu.pl
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