
UBEZPIECZENIE 
CAR ASSISTANCE

Unieruchomienie, awaria, kolizja oraz kradzież pojazdu
• naprawa i odbiór samochodu po naprawie

• holowanie

• złomowanie

• zamiennie jedna z usług:

 – wynajem samochodu zastępczego

 – kontynuacja podróży lub powrót do miejsca zamieszkania

 – zakwaterowanie w hotelu

• pomoc informacyjna i usługa Concierge

Wypadek
• transport medyczny, wizyta lekarza i opieka pielęgniarska

• usługa kierowcy zastępczego

• dostarczenie leków, rehabilitacja oraz pomoc psychologa

• pomoc w organizacji wizyty osoby bliskiej

• opieka nad dziećmi i zwierzętami domowymi

Inne zdarzenie drogowe 
• wymiana koła, dostarczenie paliwa, holowanie pojazdu 

lub wyciagnięcie samochodu z zaspy

• usprawnienie samochodu

• holowanie samochodu do najbliższego ASO

• otwarcie samochodu w razie zatrzaśnięcia kluczyków 
albo dostarczenie drugiego kompletu kluczyków
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Co zyskujesz dzięki ubezpieczeniu?

• gwarancję pomocy w trudnych 
sytuacjach podczas podróży w kraju 
i na terytorium Europy1

• oszczędność domowego budżetu 
– 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

• pomoc w ramach usługi Concierge

• dogodny sposób opłacania składki

• dostęp do całodobowego Centrum 
Alarmowego Assistance

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców i podróżujących z nimi osób, które chciałyby zapewnić sobie pomoc w nieoczekiwanych 
sytuacjach podczas jazdy samochodem. Oferta ubezpieczenia jest skierowana do klientów, którzy fi nansują zakup samochodu w ramach 
umowy leasingu z PKO Leasing.

Ubezpieczenie zapewnia całodobową pomoc techniczną, informacyjną i medyczną dla kierowcy i pasażerów, jeżeli nastąpi:

1Przed wyjazdem sprawdź w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, w których krajach europejskich otrzymasz pomoc w trakcie podróży.  
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Jakie są warianty ubezpieczenia?
Ubezpieczenie jest dostępne w dwóch wariantach: Premium i VIP. 
Tabela prezentuje opis wybranych świadczeń dostępnych w poszczególnych wariantach.

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

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

Wysokość gwarantowanych świadczeń
Dla każdego zdarzenia suma ubezpieczenia wynosi 5 tys. EUR zgodnie z limitami określonymi w Warunkach Ubezpieczenia.

Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać pomoc?
Całodobowa infolinia Centrum Alarmowe Assistance pod nr tel. +48 22 575 94 76

USŁUGI WARIANT PREMIUM WARIANT VIP

 UNIERUCHOMIENIE POJAZDU, AWARIA, KOLIZJA ORAZ KRADZIEŻ POJAZDU

Naprawa  pojazdu do 5000 EUR do 5000 EUR

Holowanie pojazdu od miejsca zdarzenia ubezpieczeniowego do 150 km do 500 km 

Parkowanie pojazdu (gdy niemożliwe jest holowanie do warsztatu) do 300 PLN do 1000 PLN

Odbiór pojazdu po naprawie pojazdu 
(z dodatkową usługą kierowcy odbierającego pojazd)

tak tak

Złomowanie pojazdu do 500 PLN do 500 PLN

Pomoc informacyjna i Concierge tak tak

Pomoc w przypadku trudności z kontynuacją podróży2

Wynajem samochodu zastępczego
• po awarii na okres do 3 dni
• po kolizji na okres do 5 dni
• po kradzieży na okres do 7 dni

• po awarii na czas naprawy
• po kolizji na czas naprawy
• po kradzieży na okres do 21 dni

Kontynuacja podróży lub powrót do miejsca zamieszkania

• taksówka  
– Polska do 100 km/700 PLN
– zagranica do 300 EUR 

• pociąg – I klasa
• autobus
• samolot – klasa ekonomiczna3

• taksówka
– Polska do 100 km/700 PLN
– zagranica do 300 EUR

• pociąg – I klasa
• autobus
• samolot – klasa ekonomiczna3

Zakwaterowanie w hotelu4 Polska – do 600 PLN 
zagranica – do 300 EUR 

Polska – do 1000 PLN
zagranica – do 600 EUR 

 POMOC MEDYCZNA PO WYPADKU

Transport medyczny 
Polska – do 1500 PLN

zagranica – niedostępny
Polska – do 1500 PLN

zagranica – do 1500 PLN5

Wizyta lekarza do 300 PLN do 300 PLN

Opieka pielęgniarska, dostarczenie leków, rehabilitacja do 1500 PLN6 do 1500 PLN6

Pomoc w wizycie osoby bliskiej do 300 PLN do 1500 PLN

Kierowca zastępczy, pomoc psychologa, opieka nad dziećmi, 
opieka nad zwierzętami domowymi 

niedostępne do 1000 PLN7

Transport zwłok ubezpieczonego do 5000 EUR do 5000 EUR

Unieruchomienie samochodu spowodowane innym zdarzeniem, 
np.: awaria ogumienia, brak paliwa, zatrzaśniecie/zagubienie
kluczyków, zamarznięcie zamka, rozładowanie akumulatora

tak tak

Wysokość składki rocznej 280 PLN 550 PLN

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

2Świadczenia realizowane zamiennie.
3Wyłącznie dla zdarzenia za granicą.
4Na każdą usługę oddzielnie.

5Limity kwotowe obowiązują oddzielnie dla każdego świadczenia.
6Limit odnosi się oddzielnie do każdego świadczenia.
7Limit łączny dla 3 noclegów dla 1 osoby.


