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PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA:
Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja  i pokrycie kosztów pomocy Ubezpieczonym w przypadku zaistnienia zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia. 
Ubezpieczenie Auto Assistance skierowane jest do osób posiadających w TUZ TUW obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej p.p.m. (OC) 
lub ubezpieczenia Autocasco (AC).

AUTO ASSISTANCE
KARTA INFORMACYJNA

CZTERY SOLIDNE WARIANTY ASSISTANCE TUZ

1.  PODSTAWOWY składka 10 zł
  Pomoc polegająca na:
•  Holowaniu pojazdu do 50 km 

na terenie Polski w razie kolizji drogowej 
(z przedmiotem, osobą, zwierzęciem)

• Udzieleniu usług informacyjnych
•  Brak franszyzy kilometrowej - pomoc 

już pod samym domem bez dodatkowych opłat

2.  STANDARD składka 70 zł
Pomoc w wyniku: wypadku,awarii (dla pojazdów 
w wieku do 10 lat) oraz unieruchomienia pojazdu 
polegająca na:
• Naprawie pojazdu na miejscu zdarzenia
•  Holowaniu do 100 km na terenie Polski i Europy
• Udzielenie szybkiej pomocy:

 –  rozładowania lub niewłaściwego działania 
akumulatora

 –  niewłaściwego działania urządzeń 
przeciwkradzieżowych

 –  pęknięcia lub stłuczenia szyby czołowej
 –  zatrzaśnięcia wewnątrz pojazdu kluczyków 
(urządzeń służących do otwarcia 
i uruchomienia pojazdu)

 –  uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży 
kluczyków

 –  uszkodzenia stacyjki lub zamka do drzwi.
•  Brak franszyzy kilometrowej - pomoc już pod 

samym domem bez dodatkowych opłat

3.  COMFORT składka 159 zł
Pomoc w wyniku wypadku, awarii (dla pojazdów 
w wieku do 15 lat) oraz unieruchomienia pojazdu 
polegająca na:
• Naprawie pojazdu na miejscu zdarzenia
•  Holowaniu do 600 km na terenie Polski 

oraz do 500 km na terenie Europy
• �Zapewnienie�Samochodu�zastępczego. 
Samochód�zastępczy�na�5�dni

• Udzielenie szybkiej pomocy z powodu:
 –  rozładowania lub niewłaściwego 
działania akumulatora
 –  niewłaściwego działania urządzeń 
przeciwkradzieżowych
 –  pęknięcia lub stłuczenia szyby czołowej
 –  zatrzaśnięcia wewnątrz pojazdu kluczyków 
(urządzeń służących do otwarcia 
i uruchomienia pojazdu)
 –  uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży 
kluczyków
 – braku możliwości zamknięcia pojazdu
 –  uszkodzenia stacyjki lub zamka do drzwi.
 – Utrata powietrza w oponie 
 –  Awarii świateł przednich, tylnych 
lub kierunkowskazów 
 –  Zatankowania niewłaściwego paliwa
 –  Awarii przednich wycieraczek
 –  Braku paliwa (jedno zdarzenie)
 –  Uszkodzenia silnika wskutek zassania wody

•  Pokryciu kosztów podróży lub zakwaterowania 
lub wynajmu samochodu zastępczego w przy-
padku kradzieży pojazdu lub przetransportowa-
nia go do warsztatu samochodowego, gdzie nie 
może być on naprawiony w dniu zdarzenia.

•   Brak franszyzy kilometrowej - pomoc już pod 
samym domem bez dodatkowych opłat

4.    VIP składka 289 zł z AC i 470 zł z OC
Pomoc�w�wyniku�wypadku,�awarii�(dla�pojazdów�
w�wieku�do�10�lat)�oraz�unieruchomienia�pojazdu�
polegająca�na:
• Naprawie�pojazdu�na�miejscu�zdarzenia
• �Holowaniu�bez�limitu�na�terenie�Polski 
oraz�do�1200�km�na�terenie�Europy

• �Zapewnienie�Samochodu�zastępczego. 
Samochód�zastępczy�na�10�dni

• Udzielenie�szybkiej�pomocy�z�powodu:
 – ��rozładowania�lub�niewłaściwego 
działania�akumulatora

 – �niewłaściwego�działania�urządzeń 
przeciwkradzieżowych
 – �pęknięcia�lub�stłuczenia�szyby�czołowej
 – �zatrzaśnięcia�wewnątrz�pojazdu�kluczyków 
(urządzeń�służących�do�otwarcia 
i�uruchomienia�pojazdu)
 – �uszkodzenia,�zagubienia�lub�kradzieży 
kluczyków
 – �braku�możliwości�zamknięcia�pojazdu
 – �uszkodzenia�stacyjki�lub�zamka�do�drzwi.
 – Utrata�powietrza�w�oponie�
 – �Awarii�świateł�przednich,�tylnych 
lub�kierunkowskazów�
 – �Zatankowania�niewłaściwego�paliwa
 – �Awarii�przednich�wycieraczek
 – �Braku�paliwa�(jedno�zdarzenie)
 – �Uszkodzenia�silnika�wskutek�zassania�wody

• �Pokryciu�kosztów�podróży�lub�zakwaterowania�
lub�wynajmu�samochodu�zastępczego�w�przy-
padku�kradzieży�pojazdu�lub�przetransportowa-
nia�go�do�warsztatu�samochodowego,�gdzie�nie�
może�być�on�naprawiony�w�dniu�zdarzenia.

• �Brak�franszyzy�kilometrowej�-�pomoc�już�pod�
samym�domem�bez�dodatkowych�opłat

• Transporcie�po�odbiór�naprawionego�pojazdu
• Zapewnieniu�Kierowcy�zastępczego 
• Zapewnieniu�opieki�nad�dziećmi��
• Transporcie�zwłok

limit 1200 km
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bez limitu km
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limit 50 km
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GWARANTOWANY ZAKRES: 
Ubezpieczenie Auto Assistance w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia obejmuje zdarzenia wynikające z kolizji drogowej, wypadku, awarii 
oraz unieruchomienia pojazdu, a także zapewnia pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia, holowania, parkingu i usług informacyjnych. 
W wariancie comfort i vip Klient może liczyć na wynajem samochodu zastępczego, zwrot kosztów powrotu lub kontynuacji podróży i zakwaterowania 
w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia.
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