
 

 
   

Karta Zalet Generali AutoProgram dla Sieci Dealerskiej i Leasingowej 

AUTOCASCO 

Zalety produktu: 

 ubezpieczenie w formule ALL RISK  obejmujące wszystkie zdarzenia losowe 

 brak ukrytych udziałów własnych i potrąceń (np. za przekroczenie dopuszczalnej prędkości lub za 

przejechanie na czerwonym świetle) 

 brak udziałów własnych za szkody spowodowane przez kierowców poniżej 25 roku życia 

 możliwość bezgotówkowego rozliczenia szkody na podstawie faktur 

 niezależnie od wieku pojazdu  jest możliwość naprawy pojazdu w ASO  

 dla samochodów osobowych do wartości 500 000 zł wymagamy zaledwie jednego zabezpieczenia 

przeciwkradzieżowego (immobiliser) 

 nie jest stosowane procentowe pomniejszanie wartości części (amortyzacja) 

 brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie 

 możliwość ubezpieczenia  najmu długoterminowego 

 w przypadku kradzieży, zgubienia kluczyków lub innych urządzeń, które służą do otwierania i 

uruchomienia pojazdu wypłacimy odszkodowanie za wymianę zamków, kluczyków i 

przekodowanie kart (likwidacja szkody z ryzyka AC). 

Jak zawrzeć umowę by uniknąć „kłopotów” przy likwidacji szkody? 

 zgłosić w trakcie zawierania umowy wszystkie nienaprawione uszkodzenia pojazdu 

 zweryfikować poprawność danych klienta oraz pojazdu (zgodność z dowodem rejestracyjnym) 

ASSISTANCE 

 wariant Komfort – gwarancja pomocy na miejscu zdarzenia w Polsce i Europie 

 dla samochodów osobowych i dostawczych do 14 roku eksploatacji 

 holowanie 400 km dla samochodów do 14 roku eksploatacji 

 pojazd zastępczy (po wypadku w Polsce )do 14 dni 

 umowa zawierana wraz z AC w Generali na okres 12 miesięcy 

 wariant Komfort Plus – obejmuje wszystkie świadczenia Assistance przysługujące w wariancie 

Komfort  oraz dodatkowo między innymi 

 zakwaterowanie do 3 dni (dla wszystkich podróżujących) 

 transport ciągniętej przez pojazd przyczepy 

 wariant Lux – gwarancja super pomocy na miejscu zdarzenia w Polsce i Europie 

 dla samochodów osobowych i dostawczych do 14 roku eksploatacji 

 holowanie 1000 km dla samochodów dostawczych do 14 roku eksploatacji (limit w Polsce 

i Europie) 

 brak limitu holowania dla samochodów osobowych do 14 roku eksploatacji (w Polsce i 

Europie) 

 pojazd zastępczy po awarii lub wypadku do 14 dni  

 pojazd zastępczy dla samochodów osobowych ( również na terytorium państw 

europejskich) 

 umowa zawierana wraz z AC w Generali na okres 12 miesięcy 



 

 
   

 wariant Lux Plus – obejmuje wszystkie świadczenia Assistance przysługujące w wariancie Lux oraz 

dodatkowo między innymi 

 zakwaterowanie do 5 dni (dla wszystkich podróżujących) 

 transport ciągniętej przez pojazd przyczepy 

 kierowca zastępczy 

 holowanie pojazdu do innego punktu obsługi lub do punktu obsługi w miejscu 

zamieszkania 

 

 Wprowadzamy assistance rowerowy do assistance 

Każdy wariant assistance: Komfort, Komfort Plus, Lux, Lux Plus rozszerzamy o assistance rowerowy. 

Oznacza to, że po awarii lub uszkodzeniu roweru pomożemy w transporcie roweru oraz transporcie 

ubezpieczonego i jego bliskich do najbliższego serwisu rowerowego lub do miejsca zamieszkania, 

maksymalnie do 100km. W przypadku nieszczęśliwego wypadku przetransportujemy ubezpieczonego 

do szpitala lub placówki medycznej wyposażonej odpowiednio do udzielenia pomocy.  

 

AUTOSZYBY 

 produkt gwarantujący wymianę lub naprawę uszkodzonych szyb bez wpływu na szkodowość 

produktu AC (ochrona zniżki Bonus-Malus dla szkód szybowych) 

 ochrona dla samochodów osobowych  

 współpraca z renomowanymi producentami szyb samochodowych 

 

NNW Kierowcy i Pasażerów 

 ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w przyjętym do ubezpieczenia pojeździe 

 ochrona dla kierowcy i wszystkich pasażerów pojazdu na terenie RP i Europy 

 suma ubezpieczenia od 6 000 zł do 100 000 zł (na każdego z poszkodowanych) 

 

Pomoc medyczna po wypadku komunikacyjnym 

Możliwość wykupienia nowego produktu, jakim jest Pomoc medyczna po wypadku komunikacyjnym. 

Produkt ten gwarantuje organizację i pokrycie kosztów leczenia związanych z uszkodzeniem ciała lub 

rozstrojem zdrowia po wypadku komunikacyjnym. Ochroną objęci są wszyscy pasażerowie 

ubezpieczonego pojazdu.  

Świadczenia medyczne, jakie przysługują Ubezpieczonym: 

telekonsultacje lekarzy specjalistów:  

 ortopeda,  

 ortopeda traumatolog,  

 chirurg ogólny,  

 neurolog, 



 

 
   

 neurochirurg,  

 psychiatra,  

 rehabilitant medyczny,  

 chirurg naczyniowy,  

 chirurg plastyczny,  

 chirurg szczękowy,  

 fizjoterapeuta,  

 internista,  

 okulista,  

 otolaryngolog,  

 stomatolog, 

badania diagnostyczne:  

 diagnostyka ultrasonograficzna (USG),  

 diagnostyka radiologiczna (RTG),  

 diagnostyka obrazowa TK,  

 diagnostyka obrazowa MRI, 

rehabilitacja:  

 kinezyterapia – indywidualny plan rehabilitacji ustalany przez lekarza specjalistę, 

 fizykoterapia – elektroterapia, hydroterapia, laseroterapia, masaż leczniczy, sonoterapia, 

termoterapia. 

Limit ochrony wynosi 10 000 zł na jednego ubezpieczonego, na jeden wypadek komunikacyjny. 

Wypadek komunikacyjny może mieć miejsce w Polsce lub w Europie, jednak organizacja leczenia oraz 

pokrycie kosztów odbywa się wyłącznie na terytorium Polski. 


