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Dobrze pomyślane
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CAR SPA

• brak redukcji SU
• system świadczeń stałych – tabela uszczerbków z wysokimi %
• wysoka SU na kierowcę i wszystkich pasażerów – po 50 000 zł na
każdą osobę

• polerowanie lakieru lub czyszczenie tapicerki (przy naprawie po kolizji)

Wieczór bez samochodu

• pokrycie kosztów dojazdu i zakupu dwóch biletów do kina oraz
kosztów opieki nad dziećmi w czasie, gdy auto jest w warsztacie
wskutek awarii lub kolizji

Szyby

• brak redukcji SU oraz brak limitu odpowiedzialności
• ochroną objęta szyba czołowa (udział własny 150 zł w przypadku
wymiany szyby), szyby boczne i tylna

Ubezpieczenie assistance

Ochrona prawna

• szeroki katalog kosztów ochrony
• bardzo atrakcyjna składka – 20 zł rocznie

Elektronika w podróży

• 300 EUR (bezzwrotne) na pokrycie zakupu utraconego wskutek
kradzieży za granicą przenośnego sprzętu elektronicznego (smartfon,
tablet, aparat fotograficzny)

Akademia bezpiecznej jazdy w ramach OC

• dla każdego Klienta po kolizji!
• realny wpływ na bezpieczeństwo na polskich drogach

• brak redukcji SU i brak limitu zdarzeń w każdym z wariantów ASS
w trakcie trwania ochrony – zawsze, gdy Klient wsiada do auta ma
komplet usług!
• do każdej polisy dodawany ASS w wariancie podstawowym
• możliwość wykupienia z ubezpieczeniem OC wariantu rozszerzonego
• ubezpieczenie bez limitu wieku auta w wariancie podstawowym
i rozszerzonym
• pojazd zastępczy i holowanie w każdym z wariantów
• możliwość wykupienia z wariantu maksymalnego z ubezpieczeniem
OC i AC (auta do 10 roku eksploatacji)
• ubezpieczenie opon/koła w każdym z wariantów
• odpowiedzialność na terenie Europy (bez Rosji)
• bez limitu holowania od domu (brak franszyzy kilometrowej)

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych „W drodze”
Cechy pakietu

Korzyści dla Klienta

Przedmiot ubezpieczenia

 samochód osobowy (lub o nadwoziu osobowego)

do 15 roku eksploatacji
(rocznikowo)

Wyposażenie fabryczne






w wartości auta
bez dodatkowej składki

Wyposażenie dodatkowe

 2 000 – 4 000 zł

zamontowane u producenta i dealera
instalacja LPG i zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
wyposażenie dodatkowe do 2 000 zł
dwa foteliki dziecięce

możliwość ubezpieczenia za
dodatkową składką

 uszkodzenie pojazdu w wyniku:

Zakres ochrony

– kolizji z innym pojazdem, przedmiotem, przeszkodą, a także z osobami lub
zwierzętami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu
– wandalizmu, pożaru, wybuchu
– działania sił przyrody – zgodnie z OWU
– zalania, zatopienia (bez zassania wody przez silnik)
 utrata pojazdu lub wyposażenia dodatkowego w wyniku kradzieży, kradzieży
z włamaniem albo rozboju

ubezpieczenie
od kradzieży
bez dodatkowej składki

 wymiana lub naprawa zamków – brak franszyzy integralnej, nie wpływa na
szkodowość w Avivie (o ile nie przekracza 500 zł)

Dodatkowa ochrona

 zniszczenie dokumentów związanych z pojazdem – prawo jazdy, dowód
rejestracyjny – po 100 zł
 koszty badania technicznego po szkodzie

dodatki w zakresie
bez dodatkowej składki

 w przypadku kradzieży – do 12 miesięcy eksploatacji,
Wartość fakturowa

bez warunku kiedy został ubezpieczony, bez limitu kilometrów

 w przypadku zniszczenia – do 8 miesięcy od daty zakupu pojazdu jako nowy

„nowy za stary” dla warunków*
nie trzeba doubezpieczać pojazdu
po szkodzie

Konsumpcja sumy ubezpieczenia

 brak

Odszkodowanie szkoda całkowita

 wartość auta z dnia wypadku

Odszkodowanie szkody częściowe

 pojazd do 5 lat – części oryginalne
 pojazd powyżej 5 lat – części oryginalne (za dopłatą składki) lub zamienniki

części oryginalne do 5 lat bez
dodatkowej zwyżki składki

Ochrona utraty zniżki

 tak

możliwość wykupienia za
dodatkową składką

Wymagane zabezpieczenie w kradzieży

 pojazd o wartości do 80 000 zł

jedno zabezpieczenie

Auto zastępcze

 na czas naprawy, do 14 dni

bez dodatkowej składki

*

J eżeli w wyniku kradzieży, kradzieży z włamaniem, bądź rozboju doszło do utraty pojazdu, otrzymasz od nas odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej nowego pojazdu,
tej samej marki, typu oraz wersji wyposażenia jak określony w polisie, określonej na dzień zaistnienia wypadku, jeśli łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 1) jesteś pierwszym właścicielem pojazdu; 2) pojazd został kupiony w Polsce w autoryzowanej sieci dealerskiej; 3) do dnia utraty pojazd był eksploatowany nie dłużej niż 12 miesięcy, licząc od daty pierwszej rejestracji;
4) w okresie od dnia nabycia pojazdu do dnia jego utraty nie został uszkodzony, a także nie została zgłoszona z tytułu
uszkodzenia pojazdu żadna szkoda.
Obligatoryjne franszyzy: integralna – 500 zł; redukcyjna – 2 000 zł – szkoda z winy osoby poniżej 26 roku życia (chyba, że wykupiona)

Dobrze pomyślane

Ubezpieczenie Assistance

(pomoc w przypadku problemów z samochodem)
Lp. Zakres udzielanej pomocy
1.

Holowanie pojazdu

2.

Holowanie pojazdu w przypadku uszkodzenia
szyby czołowej

3.

Transport ubezpieczonych z miejsca zdarzenia
do miejsca holowania pojazdu

4.

Parkowanie pojazdu

5.

Pomoc w przypadku uszkodzenia koła
lub opony

6.

Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia

7.

Pojazd zastępczy

8.

Wariant ubezpieczenia
Podstawowy

Rozszerzony

Maksymalny

 po kolizji*
do wskazanego przez
ubezpieczonego miejsca
maks. 100 km

 po wypadku lub awarii
do wskazanego przez
ubezpieczonego miejsca
maks. 200 km

 po wypadku lub awarii
do wskazanego przez
ubezpieczonego miejsca
w Polsce bez limitu,
za granicą maks. 500 km

 do ustalonego z Avivą warsztatu






 100 zł

 200 zł

 200 zł


–

 po wypadku lub awarii, 1 h naprawy

 po kolizji*
klasy A lub B, maks. 3 dni

 po wypadku lub kradzieży
klasy A lub B, maks. 5 dni

 po wypadku, kradzieży lub
awarii
klasy nie wyższej niż E
maks. 14 dni

Pakiet „usprawnienie pojazdu”**

–





9.

Kontynuacja podróży***

–

–

 po wypadku, kradzieży lub
awarii
do kwoty 5 000 zł

10.

Złomowanie pojazdu

–

11.

Nocleg dla osób podróżujących pojazdem

–

12.

Pomoc tłumacza

–

13.

Informacja o jednostkach udzielających pomocy
medycznej

–

–

14.

Hospitalizacja kierowców lub pasażerów pojazdu

–

–



15.

Transport sanitarny

–

–



16.

Przyjazd osób bliskich

–

–



17.

Transport zwłok

–

–



18.

Koszty pogrzebu

19.

Pokrycie kosztów korepetycji dla dziecka

20.

Kierowca zastępczy

–

–

21.

Odbiór pojazdu po naprawie

–

–

22.

Dostarczenie części

–

23.

Informacja o warsztatach naprawczych

 bez limitu

24.

Medyczna pomoc informacyjna

 bez limitu

25.

Pakiet „usługi dodatkowe”

 bez limitu

 po wypadku do kwoty 500 zł
 po wypadku lub awarii
maks. 3 doby
hotel do 3 gwiazdek

 po wypadku, kradzieży
lub awarii
maks. 3 doby
hotel do 3 gwiazdek



Łącznie
do kwoty:
15 000 złotych

 bez limitu

 do kwoty 2 000 zł za każdego ubezpieczonego
 do kwoty 2 000 zł za każde przewożone dziecko

–

 bez limitu
 500 zł
 bez limitu

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA,
z siedzibą w Warszawie, infolinia: 801 888 444, tel. +48 22 557 44 44, e-mail: bok@aviva.pl, www.aviva.pl

140412/GR/0316/1000

* kolizja – uszkodzenie pojazdu w wyniku zderzenia z innym pojazdem, przedmiotem, przeszkodą, a także z osobami lub zwierzętami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu
** pakiet „usprawnienie pojazdu” – usprawnienie pojazdu unieruchomionego wskutek: 1) rozładowania akumulatora; 2) przebicia lub braku powietrza w oponie; 3) utraty lub
zatrzaśnięcia kluczyka lub sterownika; 4) braku lub zatankowania niewłaściwego paliwa
*** kontynuacja podróży – przewóz kierowcy i pasażerów z miejsca zdarzenia do miejsca określonego jako cel podróży albo miejsca zamieszkania

