
Bezpośrednia Likwidacja Szkód – BLS

POROZMAWIAJMY
O UBEZPIECZENIACH

Co to jest BLS?
BLS to ubezpieczenie, dzięki któremu w przypadku uszkodzenia samochodu przez pojazd ubezpieczony w innym 
TU obsługą szkody i wypłatą odszkodowania zajmie się Compensa.

Dla kogo jest przeznaczone?
BLS może wykupić posiadacz samochodu osobowego lub ciężarowego do 3,5 t wraz z zawarciem OC komunikacyjnego 
w Compensie. 

Jaki jest zakres ubezpieczenia?
Za co płacimy? 
  Za uszkodzony lub zniszczony pojazd lub jego elementy
 Za holowanie pojazdu naszego Klienta
 Za wynajem pojazdu zastępczego na czas naprawy
 Za parkowanie uszkodzonego pojazdu naszego Klienta

Jakie warunki muszą być spełnione? 
 Doszło do kolizji lub wypadku z udziałem dwóch pojazdów
 Sprawca szkody został zidentyfikowany
 Pojazd sprawcy jest zarejestrowany na terytorium RP
 Polisa OC sprawcy została wykupiona w zakładzie ubezpieczeń działającym na terytorium RP
  Roszczenie nie dotyczy: szkód na osobie, szkód w bagażu i ładunku, szkód w rzeczach osobistych ubezpieczonego  
i pasażerów pojazdu oraz szkód w rzeczach przewożonych w pojeździe

Jaka jest suma ubezpieczenia?
 Compensa likwiduje szkody, których górną granicę odpowiedzialności stanowi kwota 25 000 zł na jedno  
i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia (czyli 1 roku)

 Każdorazowo po wypłacie odszkodowania następuje redukcja sumy ubezpieczenia

Jak to działa? 3 kroki postępowania
  Należy sporządzić oświadczenie ze wskazaniem sprawcy szkody
  Trzeba zgłosić szkodę w Compensie przez telefon, stronę internetową lub e-mailem
  Odszkodowanie zostanie wypłacone w granicach odpowiedzialności Compensy

Dlaczego warto wykupić BLS w Compensie?
 Minimum formalności przy zgłaszaniu szkody
 Ubezpieczony korzysta z serwisu Compensy, czyli ubezpieczyciela, którego sam wybrał
 BLS zapewnia łatwy proces zgłoszenia szkody – wszystkie niezbędne do zgłoszenia informacje Klient ma  
we własnej polisie OC

 Ubezpieczony nie traci zniżek w OC i w AC

Wybierz prostą i szybką 
likwidację szkód z BLS!

Nawet drobne stłuczki 
bywają zderzeniem z murem formalności.

UWAGA: przy zakupie ubezpieczenia AC MINI oferujemy BLS gratis! Jeżeli szacowany koszt naprawy przekroczy sumę 
ubezpieczenia BLS lub zaistniały szkody wyrządzone na osobie lub w rzeczach przewożonych, można skorzystać z tradycyjnej 
likwidacji szkody z polisy sprawcy w jego zakładzie ubezpieczeń. Wykupione ubezpieczenie BLS nie ogranicza tej możliwości. 
Jest tylko udogodnieniem w razie mniejszych szkód.


