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Generali AUTO Assistance 
 

 
Ubezpieczeniem mogą być objęte: 

 samochody osobowe i ciężarowe o ładowności do 2 ton 
 motocykle o pojemności silnika powyżej 50 cm3 
 przyczepy kempingowe 
 przyczepy o dopuszczalnej ładowności do 400 kg 

 

Ubezpieczenie adresowane jest przede wszystkim do osób zawierającym OC i \lub AC w Generali 
 
Wariant STANDARD – pomoc w przypadku kradzieży oraz wypadku 

  naprawa na miejscu zdarzenia, holowanie do najbliższego warsztatu 
  pomoc informacyjna 
  pomoc na terenie Polski 
  bezpłatnie wraz z ubezpieczeniem Autocasco 

 
Warianty pozostałe – pomoc w przypadku wypadku, awarii, kradzieży 
 

 Komfort Lux 
Suma Ubezpieczenia 5.000 zł 20.000 zł 
Zakres terytorialny EUROPA EUROPA 

Zdarzenia objęte pomocą Kradzież, wypadek,  
awaria – ograniczenie dla poj.> 10 lat* Kradzież, wypadek, awaria 

Pojazdy objęte pomocą osobowe, kempingowe, motocykle,  
małe przyczepy, dostawcze  osobowe 

Wiek pojazdów objętych pomocą W każdym wieku do 10 lat 

HOLOWANIE   
Limit holowania Pojazdy do 10 lat – 200 km 

Pojazdy > 10 lat – 100 km 
Po wypadku w Polsce 

- dowolne miejsce 
Po wypadku za granicą 

- 500km  
Po awarii w Polsce 

pojazdy do 5 lat – dowolne miejsce 
pojazdy > 5 lat – 500 km 

Po awarii za granicą 
pojazdy do 5 lat – 500 km 

pojazdy > 5 lat – 250 km 

POJAZD ZASTĘPCZY 
po kradzieży 
po wypadku 
po awarii 

 
do 5 dni 

do 10 dni 
NIE 

 
do 10 dni 
do 15 dni 
do 15 dni 

  Pomoc informacyjna 
  Przekazanie informacji 
  Pomoc tłumacza 
  Usługi consierge 
  Naprawa pojazdu 
  Holowanie osoby poszkodowanej 
  Zakwaterowanie 
  Kontynuacja podróży po kradzieży 
  Kontynuacja podróży po unieruchomieniu pojazdu 
  Kierowca zastępczy 

Tak 
Tak 
Tak 
NIE 
Tak 
Tak 

Tak – do 3 dni 
Tak 
Nie 
Tak 

Tak 
Tak 
Tak 
Tak 
Tak 
Tak 

Tak – do 5 dni 
Tak 
Tak 
Tak 

 
Składka 

  

z ubezpieczeniem AC 79 zł 299 zł 
z ubezpieczeniem OC 129 zł 399 zł 
samodzielnie  299 zł 869 zł 

* dla pojazdów w wieku > 10 lat i zdarzeń awarii pomoc organizowana jest, o ile awaria miała miejsce w odległości nie mniejszej niż 25 m od miejsca zamieszkania 
Szczegóły w OWU Generali Auto Assistance obowiązujących od dnia 22.02.2013r. 

  

http://tanieubezpieczenia.com.pl

