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PZU Auto POMOC 
 

 
Ubezpieczenie dostępne jest dla posiadaczy: 
 

 samochodów osobowych 
 samochodów ciężarowych o DMC do 3,5 tony 
 przyczep kempingowych 
 przyczep ciężarowych o ładowności do 2 ton 
 motocykli 

 
PZU Auto Pomoc dostępne jest w dwóch wariantach: 
 

 wariant Komfort jest bezpłatny do każdej polisy OC lub AC w PZU 
 wariant Super można dokupić, nawet w przypadku braku innych ubezpieczeń w PZU 

  
 KOMFORT SUPER 

Zakres terytorialny 
POLSKA 

POLSKA 
 lub EUROPA(bez Mołdawii i Rosji)  
+ Algieria, Maroko, Izrael i Tunezja 

 Zawarte z OC Zawarte z AC  
Usługi informacyjne 
 dotyczące postępowania w razie wypadku, pomocy 

drogowej, sieci warsztatów,  wynajmu pojazdu 
zastępczego, przekazania pilnej wiadomości 

 dotyczące formalności w przypadku zagubienia lub 
kradzieży za granicą dokumentów 

 
TAK 

 
NIE 

 
TAK 

 
NIE 

 
TAK 

 
TAK 

Zakres pomocy technicznej i organizacyjnej w razie kolizji w razie wypadku, 
awarii, kradzieży  

w razie wypadku, awarii, kradzieży 
lub użycia niewłaściwego paliwa 

Naprawa na miejscu zdarzenia TAK TAK TAK 
Zatrzaśniecie kluczyków 
Zagubienie lub kradzież kluczyków 
Awaria ogumienia – wymiana koła  
Rozładowanie się akumulatora 
Przepalenie żarówek 
Brak paliwa 

NIE 
NIE 
NIE 
NIE 
NIE 
NIE 

NIE 
NIE 
NIE 
NIE 
NIE 
NIE 

TAK 
TAK 
TAK 

TAK > 20 km* 
TAK > 20 km 
TAK > 20 km 

Holowanie 
do wybranego przez Ubezpieczonego miejsca 

do 150 km do 150 km do 150 km 

Przewóz ubezpieczonych do warsztatu 
Odholowanie przyczepy 
Przejazd po odbiór pojazdu 

NIE 
NIE 
NIE 

TAK 
NIE 

TAK > 50 km 

TAK 
TAK > 20 km 
TAK > 20 km 

Naprawa na miejscu lub holowanie pojazdu 
poszkodowanego TAK NIE NIE 

Złomowanie pojazdu NIE TAK TAK 
Nocleg, powrót do domu lub kontynuacja 
podróży 

NIE 
TAK > 50 km 

3 dni 
TAK > 20 km 

3 dni 

Pojazd zastępczy NIE TAK > 50 km - 3 dni TAK > 20 km - 7 dni 

W razie uszczerbku na zdrowiu lub śmierci 
kierowcy: 
 zmiennik kierowcy, przejazd i pobyt w szpitalu 

osoby bliskiej, transport zwłok 
 transport medyczny, opieka nad dziećmi, opieka 

nad zwierzętami 

 
NIE 

 
NIE 

 
TAK 

 
NIE 

 
TAK 

 
TAK 

Inna pomoc: 
Usługi tłumacza, przesyłka części zamiennych, pożyczka 
na naprawę, zastępstwo procesowe 

NIE NIE TAK 

OPCJE DODATKOWE     

Pomoc od domu, czyli NIE NIE zniesienie ograniczenia > 20 km 

Zwiększenie limitu holowania  NIE NIE 
Polska – bez limitu 
Europa – 1000 km 

* dotyczy zdarzeń mających miejsce w odległości od miejsca zamieszkania lub siedziby firmy 

PZU zorganizuje pomoc w trudnych sytuacjach, takich jak: 
 

 wypadek 
 awaria 
 unieruchomienie lub kradzież pojazdu 
 nagłe zachorowanie czy uraz kierowcy lub pasażera 
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PZU Auto POMOC 
 

 

WARIANT SUPER - składki 

 POLSKA EUROPA 
 OC AC \ MC samo- 

dzielnie 
OC AC \ MC samo-

dzielnie 

Samochody osobowe 
      

z ograniczeniem kilometrowym > 20 km 116 zł 59 zł 177 zł 261 zł 134 zł 402 zł 

ze zniesionym ograniczeniem , czyli z pomocą od domu 208 zł 120 zł 285 zł 296 zł 176 zł 422 zł 

składka dodatkowa za zwiększenie limitu holowania  + 55 zł + 40 zł X + 105 zł + 70 zł X 

Ciężarowe w nadwoziu osobowego lub inne o ładowności do 750 kg 
    

z ograniczeniem kilometrowym > 20 km 116 zł 59 zł 177 zł 261 zł 134 zł 402 zł 

ze zniesionym ograniczeniem , czyli z pomocą od domu 208 zł 120 zł 285 zł 296 zł 176 zł 422 zł 

składka dodatkowa za zwiększenie limitu holowania + 80 zł + 65 zł X + 155 zł + 110 zł X 

Samochody ciężarowe o DMC do 3,5t 
      

z ograniczeniem kilometrowym > 20 km 340 zł 174 zł 523 zł 539 zł 277 zł 831 zł 

ze zniesionym ograniczeniem , czyli z pomocą od domu 507 zł 299 zł 722 zł 661 zł 391 zł 938 zł 

składka dodatkowa za zwiększenie limitu holowania + 110 zł + 80 zł X + 210 zł + 140 zł X  

Przyczepy kempingowe i inne do 2t 
      

z ograniczeniem kilometrowym > 20 km 66 zł 44 zł 88 zł 116 zł 77 zł 154 zł 
ze zniesionym ograniczeniem , czyli z pomocą od domu 100 zł 80 zł 130 zł 143 zł 110 zł 176 zł 
składka dodatkowa za zwiększenie limitu holowania X X X X X X  

Motocykle 
      

z ograniczeniem kilometrowym > 20 km 89 zł 59 zł 118 zł 195 zł 130 zł 260 zł 

ze zniesionym ograniczeniem , czyli z pomocą od domu 130 zł 100 zł 160 zł 217 zł 167 zł 267 zł 

składka dodatkowa za zwiększenie limitu holowania x X x x X x 
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