
Assistance do Pakietów Komunikacyjnych to ubezpieczenie zapewniające określoną pomoc w razie awarii, wypadku, kradzieży oraz innych zdarzeń 
losowych związanych z ubezpieczonym pojazdem, tj. holowanie pojazdu, samochód zastępczy, próba usprawnienia na miejscu zdarzenia. Zakres 
oferowanej pomocy zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia.

Umowę Assistance do Pakietów Komunikacyjnych można zawrzeć w jednym z dwóch wariantów rocznych: Pełnym i Premium.

Usługi assistance dostępne dla poszczególnych wariantów Assistance do Pakietów Komunikacyjnych dotyczyć mogą następujących rodzajów 
świadczeń:
1)  pomoc serwisowa, np.: 

–    holowanie pojazdu 
–    usprawnienie na miejscu zdarzenia

2) pojazd zastępczy
3) pomoc informacyjna
4)  pomoc w podróży, np.: 

–    zakwaterowanie w hotelu 
–    organizacja i pokrycie kosztów kontynuacji podróży

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance do Pakietów Komunikacyjnych o symbolu C4693 zostały wprowadzone Uchwałą nr 21/2016 Zarządu  
TUiR „WARTA” S.A. z dnia 2 lutego 2016 roku. Powyższe OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 2 lutego 2016 roku.

Informacje o produkcie

Zatwierdzenie produktu

Karta informacyjna o produkcie dla dystrybutora
Ubezpieczenie komunikacyjne
Ubezpieczyciel: TUiR „WARTA” S.A.  Produkt: ASSISTANCE DO PAKIETÓW  

KOMUNIKACYJNYCH (Dział II, Grupa 18)

Grupa docelowa

Ubezpieczenie Assistance do Pakietów Komunikacyjnych jest skierowane do osób, które posiadają zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej pojazdy 
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, należące do następującego rodzaju: 
–    samochody osobowe i ciężarowe 
–    samochody specjalne kempingowe 
–    przyczepy specjalne kempingowe (bez świadczenia pojazdu zastępczego) 
–    przyczepy lekkie (bez świadczenia pojazdu zastępczego) 
–    motocykle (bez świadczenia pojazdu zastępczego)

Antygrupa

–    posiadacze pojazdów niespełniających cech grupy docelowej
–    posiadacze pojazdów, których wiek przekracza 8 lat
–     osoby, które oczekują świadczenia w przypadku zdarzeń powstałych w trakcie lub w następstwie jazd wyścigowych, konkursowych, rajdowych 

oraz treningów do tych jazd, jak również podczas użycia pojazdu jako rekwizytu lub do jazd próbnych

Źródła szczegółowych informacji na temat produktu

1) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance do Pakietów Komunikacyjnych
2) karta „Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym Assistance do Pakietów Komunikacyjnych”
3) wytyczne do zawierania umów ubezpieczeń komunikacyjnych w ramach programu Pakiet Dealer Samochodowy TUiR „WARTA” S.A.


