Nazwa firmy

Europ Assistance

Europ Assistance

GENERALI

Produkt

Raiffeisen Leasing
Assistance

BFL Assistance

Lew Pomocnik
wariant LUX

Premium Assistance

Zakres
terytorialny

Cena

Polska i Europa

uzależniona od
rodzaju pojazdu

wynika z umowy
leasingowej

Polska i Europa

uzależniona od
rodzaju pojazdu

wynika z umowy
leasingowej

do zakupu wraz
z zawarciem umowy
leasignowej

Polska i Europa

Polska i Europa

150 PLN

99 PLN

89 PLN, bezpłatnie
w pakietach:
Nowy+, Zniżka za
zniżkę oraz 4+

Polska

Auto Assistance 24
Europa Pomoc 24

Europa z
wyłączeniem
Polski, Albanii i
krajów b. ZSRR,
wyjątki: Litwa,
Łotwa, Estonia,
Chorwacja,
Słowenia

PZU Auto Pomoc
wariant Super

Iran, Izrael,
Gdy pojazd ma
Maroko,Tunezja,
w PZU OC i AC na
Turcja i Europa
naszym
z wyłączeniem:
przykładzie
Mołdawii, Rosji i
176 PLN
Ukrainy

WARTA

WARTA
MOTO-ASSISTANCE
wariant złoty

posiadając OC/AC
Mini
lub AC
Polska, Europa,
Standard: 50 PLN
Izrael, Maroko,
; posiadając
Tunezja
AC Komfort:
bezpłatnie

WARTA

posiadając OC/AC
Mini lub AC
WARTA
MOTO- Polska, Europa,
Standard: 100
ASSISTANCE wariant Izrael, Maroko,
PLN ; posiadając
Tunezja
złoty+
AC Komfort:
50PLN

WARTA

posiadając OC/AC
Mini lub AC
WARTA
MOTO- Polska, Europa,
Standard:
250 PLN ;
ASSISTANCE wariant Izrael, Maroko,
Tunezja
posiadając AC
platynowy
Komfort:
200 PLN

LINK4

PZU

Inne warunki zakupu

do zakupu wraz
z zawarciem umowy
leasignowej

Auto Assistance 24
Kraj Pomoc 24

LINK4

Ograniczenie
wieku pojazdu

195 PLN

10 lat

do zakupu dla
posiadaczy
w GENERALI
AC

12 lat

do zakupu dla
posiadaczy
w Liberty Direct OC lub
OC/AC

Naprawa
auta "pod
domem"

TAK

TAK

TAK

TAK

Naprawa
ogumienia

TAK

TAK

TAK

TAK

Pomoc w razie
rozładowania
akumulatora

TAK

TAK

TAK

TAK

Naprawa auta
na drodze w
PL/za granicą

TAK

TAK

Transport pojazdu do
miejsca zamieszkania
/kraju w razie uszkodzenia

BRAK

TAK

TAK, za granicą należy
opłacić, a po powrocie do
kraju złożyć wniosek o zwrot
kosztów ( max. 2 tys. PLN )

TAK, do najbliższego
warsztatu, za granicą
należy opłacić, a po
powrocie do kraju złożyć
wniosek o zwrot kosztów
max. 2 tys. PLN

Limity na
poszczególne
zdarzenia

TAK, gdy naprawa nie jest możliwa w
ciągu 1 dnia lub gdy samochód
został skradziony, max. 3 dni,
samochód zastępczy < 2000cm3 lub
jeśli jest to auto dostawcze należy
samemu opłacić wynajęcie, a potem
wnioskować o refundację kosztów
(ryczałt 300 PLN /doba)

TAK

TAK, do miejsca
zamieszkania, limit w Polsce
600 PLN,
za
granicą 500 EURO

TAK, do najbliższego
warsztatu lub parkingu

Limity na
poszczególne
zdarzenia

Awaria (ponad 50km od miejsca
zamieszkania),
wypadek, kradzież < 4 dni

TAK, po wypadku: limit 250
PLN (usunięcie uszkodzeń <
7 dni) / 650 PLN (>7 dni)
po awarii: 250 PLN (usunięcie
uszkodzeń do 3 dni / 650
PLN (powyżej 3 dni)

TAK, po wypadku: limit 250
PLN (usunięcie uszkodzeń
< 7 dni) /
650 PLN (>7
dni)
po awarii: 250 PLN
(usunięcie uszkodzeń do 3
dni / 650 PLN (powyżej 3
dni)

Limity na
poszczególne
zdarzenia

Kradzież lub wypadek < 7dni, gdy
samochód zostanie odholowany
przez Link4, a naprawa potrwa
więcej > 12 h

TAK, limt 150 EUR

Limity na
poszczególne
zdarzenia

NIE

TAK, limt 150 km

Limity na
poszczególne
zdarzenia

TAK, max. 7dni

10 lat

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK, jeśli naprawa nie jest
możliwa w ciągu 3 dni
(awaria) lub 7 dni (wypadek) holowanie do Polski - limit
500 EUR

BRAK

do zakupu dla
posiadaczy w PZU
OC lub OC/AC

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK, limt 150 km

BRAK

do zakupu wraz z OC/
AC Mini/ AC/ AC
Komfort

BRAK

do zakupu wraz z OC/
AC Mini/ AC/ AC
Komfort

BRAK

do zakupu wraz z OC/
AC Mini/ AC/ AC
Komfort

NIE

TAK > 25 km
od miejsca
zamieszkania

TAK

TAK– max. 3 TAK– max. 3 razy
razy w okresie
w okresie
ubezpieczenia
ubezpieczenia

TAK

TAK > 25 km od
miejsca
zamieszkania

TAK– max. 3 TAK– max. 3 razy
razy w okresie
w okresie
ubezpieczenia
ubezpieczenia

Awaria < 7 dni,
wypadek < 14dni,
kradzież lub szkoda całkowita <
30dni,
klasa porównywalna

równowartość 5 000 Awaria lub wypadek <7dni, kradzież
po awarii lub wypadku do
EUR na jedno
lub szkoda całkowita
<
najbliższej ASO
zdarzenie, bez limitu 21dni,
klasa
liczby zdarzeń
porównywalna

do zakupu dla
posiadaczy w Link4
OC lub OC/AC

TAK

Samochód zastępczy

BRAK

BRAK

TAK

Suma
ubezpieczenia

równowartość
po awarii lub wypadku do
10 000 EUR na
najbliższej ASO
jedno zdarzenie, bez
limitu liczby zdarzeń

do zakupu dla
posiadaczy w Link4
OC lub OC/AC

TAK

Holowanie
z
miejsca zdarzenia

TAK

TAK > 25km od
TAK, limit – 200 km
TAK, limit – 200 km
miejsca
(dodatkowo jeśli przyczyną
(dodatkowo jeśli przyczyną
zamieszkania,
nie był wypadek, tylko
Wypadek lub kradzież < 5 dni klasa
nie był wypadek, tylko awaria
10 000 PLN na
wyjątkiem jest
awaria bądź inne
ekwiwalentna
(nie
bądź inne zdarzenie, to musi
wszystkie zdarzenia
wypadek (bez
zdarzenie, to musi ono
wyższa niż C)
ono nastąpić > 25 km od
minimalnej
nastąpić>25km od miejsca
miejsca zamieszkania)
odległości)
zamieszkania)

TAK

TAK

TAK, limit – 400 km od
miejsca zdarzenia

TAK, limit – 400 km od
miejsca zdarzenia

20 000 PLN na
wszystkie zdarzenia

Wypadek lub kradzież < 10dni awaria
< 5 dni (maksymalnie 2 razy w
okresie ubezpieczenia) klasa
ekwiwalentna (nie wyższa niż C)

Wypadek lub kradzież < 15dni awaria
< 5 dni
Gdy pojazd
po wypadku naprawia warsztat
TAK, bez limitu na
TAK, bez limitu na terytorium
50 000 PLN na
współpracujący z WARTĄ pojazd
terytorium RP / za granicą
RP / za granicą limit 800 km
wszystkie zdarzenia zastępczy na cały okres naprawy.
limit 800 km
(maksymalnie 2 razy w okresie
ubezpieczenia) klasa ekwiwalentna
(nie wyższa niż D)

