W drodze wszystko
zdarzyć się może...

Ale zawsze możesz liczyć
na naszą pomoc!

POROZMAWIAJMY
O UBEZPIECZENIACH

Compensa Assistance
Co to jest Assistance?
Assistance to usługa polegająca na zorganizowaniu natychmiastowej i profesjonalnej pomocy w przypadku
nieprzewidzianych zdarzeń związanych z samochodem.

Dla kogo jest przeznaczone?
Ubezpieczenie przeznaczone jest dla samochodów osobowych, ciężarowych o dmc. do 3,5 tony oraz motocykli
ubezpieczonych w Compensie w zakresie OC i/lub AC.

Jaki jest zakres ubezpieczenia?
WARIANT

ZAKRES USŁUG
BAZA

STANDARD

KOMFORT

KOMFORT PLUS

LUX

Okres ochrony

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

Suma ubezpieczenia

50 euro - naprawa
100 euro - holowanie

2500 euro

2500 euro

5000 euro

10 000 euro

Naprawa na miejscu zdarzenia











Holowanie pojazdu

po wypadku, kolizji
do najbliższego
warsztatu

po wypadku, kolizji,
awarii, uszkodzeniu
przy próbie kradzieży
do najbliższego
warsztatu

po wypadku, kolizji,
awarii, uszkodzeniu
przy próbie
kradzieży do miejsca
wskazanego przez
Ubezpieczonego
(maks. 200 km na
terytorium RP i za
granicą)

po wypadku, kolizji,
awarii, uszkodzeniu
przy próbie
kradzieży do miejsca
wskazanego przez
Ubezpieczonego (na
terytorium RP bez
limitu kilometrów, za
granicą do 500 km)

po wypadku, kolizji,
awarii, uszkodzeniu
przy próbie
kradzieży do miejsca
wskazanego przez
Ubezpieczonego
(bez limitu kilometrów
na terytorium RP, do
1100 km za granicą)

Holowanie pojazdu osoby poszkodowanej

do najbliższego
warsztatu lub miejsca
wskazanego

do najbliższego
warsztatu lub miejsca
wskazanego

do najbliższego
warsztatu lub miejsca
wskazanego

do najbliższego
warsztatu lub miejsca
wskazanego

do najbliższego
warsztatu lub miejsca
wskazanego

Holowanie przyczepy do 500 kg

-

-

-





Transport Ubezpieczonych z miejsca zdarzenia do
miejsca holowania pojazdu











Dowóz paliwa/zatankowanie niewłaściwego paliwa

-









Uruchomienie silnika

-









Dostarczenie części
(wyłącznie poza terytorium RP)

-









Pomoc techniczna

Złomowanie pojazdu

-

maks. 500 euro

maks. 500 euro

maks. 500 euro

maks. 1000 euro

Utrata/uszkodzenie kluczyków

-









Zatrzaśnięcie kluczyków

-

-







Wymiana żarówki

-









Parking

-

maks. 5 dni

maks. 5 dni

maks. 7 dni

maks. 14 dni

Specjalistyczna pomoc na autostradzie

-

refundacja
maks. 500 euro (RP)
maks. 1000 euro
(za granicą)

refundacja
maks. 500 euro (RP)
maks. 1000 euro
(za granicą)

refundacja
maks. 500 euro (RP)
maks. 1000 euro (za
granicą)

refundacja
maks. 500 euro (RP)
maks. 1000 euro
(za granicą)

WARIANT

ZAKRES USŁUG
BAZA

STANDARD

KOMFORT

KOMFORT PLUS

LUX

-









-

maks. 4 doby hotelowe*

maks. 4 doby hotelowe

maks. 4 doby hotelowe

maks. 4 doby hotelowe

-

maks. 3 dni
(pojazd osobowy)*

maks. 5 dni
(pojazd osobowy)

maks. 7 dni
(pojazd osobowy)

maks. 10 dni
(pojazd osobowy)

Pojazd zastępczy (wyłącznie
w przypadku kradzieży)

-

maks. 3 dni
(pojazd osobowy)*

maks. 10 dni
(pojazd osobowy)

maks. 14 dni
(pojazd osobowy)

maks. 21 dni
(pojazd osobowy)

Podstawienie/odstawienie pojazdu
zastępczego

-

podstawienie i odbiór*

podstawienie i odbiór

podstawienie i odbiór

podstawienie i odbiór

Odbiór pojazdu po naprawie

-









Kierowca zastępczy
(wyłącznie poza terytorium RP)

-









Pomoc tłumacza

-









Wymiana koła lub naprawa ogumienia

-









Dostarczenie i montaż łańcuchów na koła

-

-

-





Przewóz medyczny (wyłącznie na terytorium
RP)

-

-

-





Hospitalizacja (wyłącznie poza terytorium RP)

-

-

-





Wizyta lekarska/psychologa/pielęgniarki

-

-

-

organizacja

organizacja

Rehabilitacja (wyłącznie na terytorium RP)

-

-

-

-

maks. 5 wizyt

Dostarczenie i koszty transportu sprzętu
rehabilitacyjnego

-

-

-

maks. 50 euro na
jedno zdarzenie
i każdego
Ubezpieczonego

maks. 50 euro na
jedno zdarzenie
i każdego
Ubezpieczonego

Badanie i zabiegi ambulatoryjne (wyłącznie
poza terytorium RP)

-

-

-

maks. 50 euro na
jedno zdarzenie
i każdego
Ubezpieczonego

maks. 50 euro na
jedno zdarzenie
i każdego
Ubezpieczonego

Dostarczenie lekarstw

-

-

-

maks. 30 euro na
jedno zdarzenie
i każdego
Ubezpieczonego

maks. 30 euro na
jedno zdarzenie
i każdego
Ubezpieczonego

Przyjazd osoby towarzyszącej

-

-

-

-

maks. 7 dni

Przekazanie pilnej wiadomości











Opieka nad osobami małoletnimi

-

-

-

maks. 5 dni

maks. 5 dni

Transport zwłok lub koszty pogrzebu

-

-

-

maks. 1000 euro

maks. 1000 euro

Hotel/pensjonat dla zwierząt
(wyłącznie na terytorium RP)

-

-

-

7 dni/maks. 500 zł

7 dni/maks. 500 zł

Odwiezienie zwierząt
(wyłącznie na terytorium RP)

-

-

-





Pomoc w podróży
Kontynuacja
podróży/powrót
do miejsca zamieszkania
Zakwaterowanie
Pojazd zastępczy (wyłącznie
w przypadku wypadku
drogowego, kolizji lub awarii)

świadczenia
realizowane
zamiennie

Awaria ogumienia

Pomoc medyczna

Twój pupil

Pozostałe świadczenia oraz pomoc informacyjna
Informacja turystyczna











Informacja o warsztatach











Informacja o pomocy drogowej











Informacja o możliwości wynajmu
pojazdu zastępczego











Informacja medyczna

-

-







Telefoniczna pomoc prawna

-

-







Pomoc informacyjna w związku ze zdarzeniem











Pomoc przy odtworzeniu dokumentów











Concierge

-

-







Night Driver

-

-

-

organizacja

organizacja

* Świadczenie przysługuje, jeżeli odległość miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania wynosi przynajmniej 50 km.

Dlaczego warto kupić Assistance w Compensie?
Natychmiastowa pomoc w nagłych i nieprzewidzianych zdarzeniach związanych z samochodem
5 atrakcyjnych wariantów ubezpieczenia dopasowanych do potrzeb każdego Klienta
Wysokie sumy ubezpieczenia oraz limity kilometrowe na poszczególne zdarzenia
Assistance w razie wypadku gratis do ubezpieczenia AC samochodów osobowych

