Nazwa firmy

ADAC

Produkt

Cena

ADAC Plus

79,50EUR / każdy
samochód
prowadzony przez
członka ADAC +
każdy pojazd
zarejestrowany na
niego

Concordia
Auto Assistance
wariant Standard

Concordia
Auto Assistance
wariant Premium

GENERALI

PZMot

STARTER

STARTER

Lew Pomocnik
wariant LUX

104 PLN /
samochód

144 PLN /
samochód

480 PLN /
samochód

317,60 PLN /
Produkt
każdy samochód
konfigurowany prowadzony przez
najwyższa opcja członka PZMot

Starter
Assistance
Classic
Starter
Assistance
Comfort

99 PLN /
samochód

199 PLN /
samochód

Ograniczenie
wieku pojazdu

Holowanie
z miejsca zdarzenia

Naprawa auta
"pod domem"

BRAK

TAK, limit 200 EUR - w
dowolne miejsce

12 lat

TAK, w obrębie 25km w dowolne miejsce lub
do najbliższej ASO, bądź
dowolnego miejsca nie
dalej niż najbliższa ASO,
limit 150 km

12 lat

TAK, Polska - w obrębie
25km - w dowolne
miejsce lub do
najbliższej ASO, bądź
dowolnego miejsca nie
dalej niż najbliższa ASO,
Europa j.w., limit 150km

10 lat

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

BRAK

TAK, w Polsce do
warsztatu lub miejsca
zamieszkania, w Europie
do najbliższej ASO

TAK

TAK

BRAK

TAK, na odległość nie
większą niż do miejsca
zamieszkania kierowcy

TAK

TAK

BRAK

TAK, w Polsce na
odległość nie większą
niż do miejsca
zamieszkania kierowcy,
w Europie limit 100km w
dowolne miejsce

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Naprawa
ogumienia

TAK

NIE

TAK

TAK

TAK

Samochód zastępczy

Transport pojazdu do
miejsca zamieszkania /kraju
w razie uszkodzenia

Zakres terytorialny

Suma
ubezpieczenia

TAK < 7 dni

TAK, jeśli nie ma możliwości
naprawy usterki w ciągu 3
dni, i nie jest to szkoda
całkowita

Ochrona pojazdu Europa,
Ochrona osoby - świat

512.000 EUR,
ratunek - bez
limitu

NIE

TAK, w obrębie 25km - w
dowolne miejsce lub do
najbliższej ASO, bądź
dowolnego miejsca nie dalej
niż najbliższa ASO,
limit 150 km

Europa

15.000 PLN

TAK

TAK, Polska - w obrębie
25km - w dowolne miejsce
TAK, gdy auta nie można naprawić lub do najbliższej ASO, bądź
tego samego dnia < 3dni
dowolnego miejsca nie dalej
niż najbliższa ASO, Europa
j.w., z limitem 150km

Europa

15.000 PLN

TAK

TAK, gdy naprawa nie jest możliwa
w ciągu 1 dnia lub gdy samochód
został skradziony < 3 dni,
TAK, za granicą należy
samochód zastępczy < 2000cm3 lub opłacić, a po powrocie do
jeśli jest to auto dostawcze należy kraju złożyć wniosek o zwrot
samemu opłacić wynajęcie, a potem kosztów ( max. 2 tys. PLN )
wnioskować o refundację kosztów
(ryczałt 300 PLN /doba)

Europa

Limit na jedno
zdarzenie 45.000
PLN

TAK

TAK

TAK < 3 dni

TAK, w Polsce bez limitu, w
Europie - jeśli nie ma
możliwości naprawy usterki w
ciągu 7 dni, limit 3.000 PLN

Europa

Limity na
poszczególne
zdarzenia

TAK

TAK

NIE

TAK

Polska

10.000 EUR

TAK

TAK < 5 dni, w miarę lokalnych
możliwości może ulec zmianie
do 7 dni

TAK, w Polsce na odległość
nie większą niż do miejsca
zamieszkania kierowcy, w
Europie limit 100km w
dowolne miejsce

Europa

10.000 EUR

Pomoc w razie
rozładowania
akumulatora

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Naprawa auta
na drodze w
PL/za granicą

TAK

TAK

