
 

 

 
 
 
 
  

 
 

 
 

 

UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE - ATUTY PRODUKTU    
 

 
 

1. Maksymalnie prosta i intuicyjna ścieżka 

sprzedaży polisy – OFERTA DOSTĘPNA PO 

ZACZYTANIU KODU AZTEC Z DOWODU 

REJESTRACYJNEGO (bez konieczności 

instalowania aplikacji czy użycia skanera). 

 

2. Elastyczny i inteligentny kalkulator - OFERTA 

DOSTOSOWANA ZAKRESOWO BEZ 

KONIECZNOŚCI UZUPEŁNIANIA DANYCH, 

AUTOMATYCZNIE PODPOWIADANE SUMY 

UBEZPIECZENIA. 

 

3. Możliwość samodzielnego dostosowania sumy 

ubezpieczenia pojazdu. 

 

4. 3 warianty ubezpieczenia Auto Casco 

dostosowane do realiów rynkowych – 

ubezpieczenie od WSZYSTKICH RYZYK (All Risk). 

 

5. Szeroki wybór sposobów naprawy pojazdu, w 

tym rodzaju części i zniesienia amortyzacji 

możliwy już przy zawieraniu umowy 

ubezpieczenia. 

 

6. Możliwość naprawy pojazdu w Autoryzowanych 

Stacjach Obsługi. 

 

7. Przejrzystość warunków - stawka za roboczo 

godzinę warsztatu transparentnie wpisana do 

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (90 zł/140 

zł/170 zł). 

 

8. Dla pojazdów do 3 lat nigdy nie stosuje się 

pomniejszeń z tytułu amortyzacji (niezależnie od 

wybranego wariantu ubezpieczenia), naprawa 

przy użyciu części oryginalnych stosowanych w 

Autoryzowanych Stacjach Obsługi. 

 

 

 

9. Przyjmujemy do ubezpieczenia Auto Casco 

pojazdy do 15 lat eksploatacji. 

 

10. W ramach ubezpieczenia Auto Casco zwracamy 

koszty parkowania uszkodzonego pojazdu oraz 

koszty ratowania pojazdu do wysokości 1000 zł. 

 

11. Proste zasady ubezpieczenia Auto Casco – 

wymagamy jednego sprawnego zabezpieczenia 

antykradzieżowego pojazdu niezależnie od jego 

wartości. 

 

12. 4 rozbudowane warianty Motor Assistance z 

szerokim zakresem i wysokimi limity świadczeń. 

 

13. Assistance podstawowy w cenie OC. 

 

14. SMARTER CASCO – możliwość elastycznego 

wyboru ochrony jakiej naprawdę potrzebujesz, 

w przystępnej cenie: żywioły, kradzież, szkoda 

całkowita. 

 

15. Nie musisz się doubezpieczać po szkodzie (brak 

konsumpcji sumy ubezpieczenia). 

 

16. W ramach Auto Casco dajemy możliwość 

ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego, a 

także w standardzie obejmujemy ochroną bagaż 

podróżny w tym np. przenośny sprzęt 

elektroniczny, telefony, tablety, aparaty 

fotograficzne. 

 

17. Ubezpieczenie fotelików dziecięcych w zakresie 

ubezpieczenia od zniszczenia i kradzieży bez 

dodatkowej składki. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

18. Nie proponujemy w zakresie świadczeń nie 

wykorzystywanych w praktyce przez Klientów. 

 

19. Możliwość ubezpieczenia pojazdów o wysokiej 

wartości - do 300.000 zł. 

 

20. Świadczenia po awarii pojazdu już w zakresie 

Assistance Standard. 

 

21. Brak zwyżki składki przy odnowieniu umowy 

ubezpieczenia w wefox w przypadku naprawy 

lub wymiany szyby w sieci Partnerskiej. 

 

22. Do każdego ubezpieczenia dodatkowo 

oferujemy Program Pomocy - szereg usług i 

rabatów, związanych z dbałością o 

bezpieczeństwo i stan techniczny pojazdu (np. 

zniżki na części Inter Cars). 

 

23. W NNW Komunikacyjnym – zwracamy koszty 

nabycia medycznych środków pomocniczych, 

protez i innych przedmiotów ortopedycznych do 

wysokości 2.000 zł. 

 

24. W NNW Komunikacyjnym – zwracamy koszty 

przeszkolenia zawodowego do wysokości 

2.000 zł. 

 

25. Odpowiedzialność nawet za najmniejsze 

uszkodzenia - brak franszyzy integralnej. 

 

 

26. Zniżka CROSS SALE w ubezpieczeniu 

komunikacyjnym Auto Casco All Risk - za 

ubezpieczenie mieszkania lub domu oferujemy 

dodatkową zniżkę na ubezpieczenie samochodu. 

 

27. Dedykowani Opiekunowie dla każdej szkody – 

bezpośredni kontakt z Likwidatorem. 

 

28. Oferujemy możliwość samodzielnego obniżenia 

składki poprzez dodanie udziałów własnych 

w Auto Casco wypadkowym i kradzieżowym. 

 

29. Szybka ścieżka likwidacji szkód – przy prostych 

szkodach możesz otrzymać wypłatę nawet w 

dniu zgłoszenia szkody. 

 

30. Możliwość bezgotówkowej naprawy w 

renomowanych warsztatach sieci Partnerskiej. 

 

31. W pełni zdalny sposób zawarcia umowy 

ubezpieczenia oraz możliwość zgłoszenia 

najczęstszych wniosków albo zamian w umowie 

24/h na dobę poprzez Panel Klienta. 

 

32. Możliwość w pełni zdalnej likwidacji szkody. 

 

33. Motor Assistance - nielimitowana liczba 

świadczeń do wysokości SU (dotyczy wszystkich 

świadczeń poza sytuacją wielokrotnie 

rozładowanego akumulatora). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Ważne! W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się ze swoim Agentem!   


