Nazwa firmy

Produkt

Car Assistance

Concordia Auto
Assistance
wariant Basic AC

GENERALI

PZU

Lew Pomocnik
wariant Standard

PZU Auto Pomoc
wariant Komfort

Assistance Auto
PLUS24service
wariant Standard

Ograniczenie
Suma
wieku pojazdu ubezpieczenia

10 lat

BRAK, każde
zdarzenie ma
odrębną sumę

12 lat

5 000 PLN na jedno
zdarzenie

13 lat

1 000 PLN na jedno
zdarzenie

10 lat

10 lat

BRAK, każde
zdarzenie ma
odrębną sumę

BRAK, każde
zdarzenie ma
odrębną sumę

Do czego
dołączane?

AC (1517 PLN)*

AC (brak danych)

AC (brak danych)

AC
(1583 PLN)*

AC
(1139 PLN)*

Naprawa
ogumienia

Pomoc w razie
rozładowania
akumulatora

Naprawa auta
na drodze

Samochód
zastępczy

Holowanie
Zakres
z miejsca zdarzenia terytorialny

TAK

Polska, Europa
TAK,
TAK,
TAK, wypadek lub awaria,
(teren, gdzie
po wypadku lub TAK,
jeśli
w odległości > 30km
limity Polska
obowiązuje
awarii, limit naprawa potrwa >12h
od miejsca
<125 EUR Europa <250 system Zielonej
Polska <125 EUR
max. 4 dni
Karty, bez Ukrainy
zamieszkania
EUR
Europa <250 EUR
i Mołdawii)

NIE

TAK,
w odległości > 50km
od miejsca
zamieszkania

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK, wypadeku lub awaria,
limit – 25 km w linii prostej w dowolne miejsce lub limit
150 km do najbliższej ASO

Polska

TAK < 60 min

NIE

TAK, wypadek ub awaria,
do najbliższej ASO lub
innego warsztatu po
uzgodnieniu

Polska

TAK,
po wypadku lub
awarii

TAK, jeśli naprawa
potrwa > 1 dzień i
awaria nastąpiła > 50
km od miejsca
zamieszkania (
wypadek i kradzież 0
km) max. 3 dni

TAK, wypadek lub awaria,
limit – 150 km w dowolne
miejsce

Polska

TAK,
po wypadku lub
awarii

TAK,
po wypadku
TAK,
lub awarii > 25km
w odległości > 25km
od miejsca
od miejsca
zamieszkania, ,
zamieszkania
limit - Polska i
Europa < 100
EUR

*składka obliczona wg tych samych kryteriów dla pojazdu i kierowcy. Pojazd z 2001 r. VW Passat 1,9 Diesel, kierowca - mężczyzna lat 30 i 30% zniżek.

Tylko jako jedna
TAK, wypadek lub awaria
z form kontynuowania
>25km od miejsca
Polska i Europa
podróży, jeśli naprawa
zamieszkania, limit (bez Ukrainy,
potrwa >12h, limit:
Polska <100 EUR, Europa Rosji i Białorusi)
Polska < 24h,
<1000 EUR
Europa < 48h

