
UBEZPIECZENIE 
TRUCK ASSISTANCE

Jakie świadczenia zapewnia ubezpieczenie?

• holowanie i naprawę pojazdu 

• zakwaterowanie w hotelu w oczekiwaniu na naprawę pojazdu

• przesłanie części zamiennych

• organizację zastępczego środka transportu lub pokrycie kosztów powrotu do domu

• organizację przeładunku na zastępczy środek transportu

• pomoc medyczną i informacyjną

Jakie pojazdy są objęte ubezpieczeniem?
1.  Pojazdy ciężkie – samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe wraz z naczepą/przyczepą. Ochroną 

ubezpieczeniową może być objęty również ciągnik lub naczepa/przyczepa o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 tony oraz do 44 ton.

2. Pojazdy dostawcze – o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obowiązuje w Polsce oraz na terenie innych krajów Europy. 
W przypadku świadczeń dotyczących przesłania części zamiennych i brakujących dokumentów 
oraz wpłaty kaucji, ubezpieczenie nie działa na terytorium Polski.
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Co zyskujesz dzięki ubezpieczeniu?

• pomoc w trudnych sytuacjach 
i poczucie bezpieczeństwa w podróży 
w kraju i za granicą

• oszczędność – w razie nieoczekiwanych 
sytuacji na drodze nie poniesiesz 
wysokich wydatków związanych 
z naprawą, unieruchomieniem pojazdu 
lub wypadkiem

• możliwość kontynuacji podróży
w razie awarii, kradzieży lub wypadku

• dogodny sposób opłacania składki

• dostęp do całodobowej infolinii 
Centrum Alarmowego Assistance

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla osób, które chciałyby zapewnić sobie pomoc w nieoczekiwanych sytuacjach podczas jazdy samochodem. 
Oferta ubezpieczenia dotyczy samochodów ciężarowych oraz dostawczych będących przedmiotem umowy leasingu z PKO Leasing.

Ubezpieczenie zapewnia całodobową pomoc techniczną, informacyjną oraz medyczną dla kierowcy i pasażera będącego zmiennikiem 
kierowcy w razie wypadku, kradzieży lub awarii, które mogą przydarzyć się podczas jazdy.
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Jakie są warianty ubezpieczenia?
Ubezpieczenie dostępne jest w dwóch wariantach: Standard i Premium. 

*Opis wszystkich świadczeń objętych ubezpieczeniem znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na stronie www.pkoubezpieczenia.pl.

Ubezpieczenie Truck Assistance oferuje PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. za pośrednictwem agenta PKO Banku Polskiego i PKO Leasing. 
Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu i wyłączeniach zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia Truck Assistance dla klientów PKO Leasing S.A. 
oraz w Dokumencie zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym na stronie www.pkoubezpieczenia.pl.

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie może służyć do wiążącej interpretacji Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

W wariancie Premium ochroną ubezpieczeniową może być objęty pojazd, którego wiek w okresie ubezpieczenia nie przekroczy 10 lat. 

Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać pomoc?
Całodobowa infolinia Centrum Alarmowego Assistance pod nr tel. +48 22 575 95 82

Jakie są limity świadczeń?

WYBRANE ŚWIADCZENIA* WARIANT STANDARD WARIANT PREMIUM

Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia
Polska: do 1000 PLN
Europa: do 400 EUR

Polska: do 1500 PLN
Europa: do 600 EUR

Holowanie
Polska: do 6000 PLN
Europa: do 1500 EUR

Polska: do 6000 PLN
Europa: do 1500 EUR

Zakwaterowanie w hotelu w oczekiwaniu 
na naprawę pojazdu (maksymalnie 4 doby)

Polska: do 800 PLN/os.
Europa: do 400 EUR/os.

Polska: do 1200 zł/os.
Europa: do 600 EUR/os.

Kaucja – wpłata –
Polska: niedostępne 

Europa: do 1000 EUR

Złomowanie –
Polska: niedostępne 
Europa: do 500 EUR

Przeładunek – organizacja –
Polska: niedostępne

Europa: bez limitu kwotowego

Zastępczy środek transportu – organizacja –
Polska: niedostępne

Europa: bez limitu kwotowego

Pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku – limit w zależności od świadczenia

Pomoc informacyjna bez limitu kwotowego bez limitu kwotowego

PKO Leasing 
infolinia:  801 887 887 (pn.-pt. 8.00-17.00, opłata zgodna z taryfą operatora)
www.pkoleasing.pl

WYBRANE ŚWIADCZENIA*
WARIANT STANDARD WARIANT PREMIUM

Wypadek Kradzież Awaria Wypadek Kradzież Awaria

Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia √ √ √

Holowanie √ √ √ √ √

Zakwaterowanie w hotelu w oczekiwaniu 
na naprawę pojazdu

√ √ √ √ √

Dozór ładunku na miejscu zdarzenia √ √ √ √ √

Kaucja – wpłata √

Złomowanie √

Przeładunek – organizacja √ √ √

Zastępczy środek transportu – organizacja √ √ √

Pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku √ √ √

Pomoc informacyjna zawsze zawsze

WYSOKOŚĆ SKŁADKI ROCZNEJ 300 PLN 1000 PLN


