
Obowiązujące zwyżki:

Taxi 50%

Odpłatny przewóz osób 50%  

Przewozy kurierskie 50% 

Rent a car 150%

Nauka jazdy 100%

Zielona Karta 19PLN

NNW za każde miejsce powyżej 5 - 10 PLN

Opcje dodatkowe do pakietu:

     Ubezpieczenie szyb – 250PLN

     Klauzula Równa Droga – SU 5000 – 90PLN, SU 8000 – 150PLN

Zakres oferty:

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Ubezpieczenie Auto Casco

     Ochrona w przypadku szkód częściowych, całkowitych i przy kradzież pojazdu

     Brak udziałów własnych

     Brak redukcji sumy ubezpieczenia

     Utrzymanie wartości pojazdu (sumy ubezpieczenia) przez 12 miesięcy

     Naprawy w ASO na oryginalnych częściach, bez potrąceń amortyzacyjnych

Klauzula Ubezpieczenia Szyb gwarantuje, iż w przypadku wystąpienia szkody polegającej 

na naprawie lub wymianie szyby czołowej, bocznej i tylnej, przy wznowieniu ubezpieczenia w ofercie VWSU 

– TUiR Allianz Polska S.A. nie zostanie naliczona zwyżka za szkodę. W trakcie trwania umowy 

ubezpieczenia maksymalnie można zgłosić 2 szkody z tej klauzuli. Nie ma tu zastosowania franszyza 

integralna.

Klauzula Równa Droga oznacza, iż w przypadku wystąpienia szkody polegającej wyłącznie na 

uszkodzeniu wszystkich lub niektórych z wymienionych poniżej elementów, takich jak felga, opona, układ 

wydechowy, układ hamulcowy, układ zawieszenia, układ kierowniczy, które to elementy zostały uszkodzone 

na skutek wjechania w uszkodzony fragment drogi i których naprawa lub wymiana nie przekroczy określonej 

wyżej kwot w czasie trwania rocznej umowy ubezpieczenia autocasco, przy wznowieniu ubezpieczenia w 

ofercie VWSU – TUiR Allianz Polska S.A. nie zostanie naliczona zwyżka za szkodę .

OC – zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z 

późń. zmianami)

Wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: jedno elektroniczne zabezpieczenie (immobiliser, albo 

alarm).



Assistance w wariancie PLUS:

     Usprawnienie pojazdu na miejscu wystąpienia awarii

     Serwis Assistance Opony, Paliwo, Akumulator

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Suma ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu - 10 000 zł 

Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci - 5 000 zł

UWAGA: W ramach ubezpieczenia Car Assistance objęte są ochroną pojazdy ciężarowe o 

ładowności do 2 ton.

Podwójne świadczenie na wypadek trwałego inwalidztwa ( ponad 90% trwałego uszczerbku na zdrowiu) - 20 

000 zł 

     Holowanie pojazdu do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego(do 650km w Polsce; do kwoty 1 000 

euro (zagranica); 

     Pojazd zastępczy: awaria do 4dni (na 1 awarię) do 2 razy w roku; wypadek do 9dni; kradzież  - przez 

9dni.


