Nowość!

JESTEŚMY
gdy ruszasz w drogę
Pomagamy, gdy nas potrzebujesz. Znosimy ograniczenia.
Możesz liczyć na nas i na Nową Concordię Auto.

AUTO

Concordia staje się
Generali AGRO.

Nowa Concordia Auto – przewodnik

AC bez niespodzianek





ochrona od wszystkich zdarzeń (All Risk)
brak udziałów własnych
brak franszyz
brak amortyzacji części

Atrakcyjne AC dla droższych aut
 auta do 200 000 zł – bez konieczności
wnioskowania o zgodę
 wymóg jednego zabezpieczenia, bez względu na
wartość auta
 stała suma ubezpieczenia dla pojazdów w każdym
wieku

Assistance Premium

Assistance Basic

dla wymagających

bez limitu holowania

 limit holowania 1 000 km w Polsce i w Europie
(również po awarii)
 pojazd zastępczy nawet na 10 dni
 dla samochodów osobowych w pakiecie z AC

 po kolizji drogowej na terenie Polski

Rolnicy mają taniej

10 zł za NNW poza pojazdem

 15% zniżki
 Rolnicy, którzy posiadają bądź posiadali
kiedykolwiek ubezpieczenie rolne w Concordii

 dodatkowa ochrona dla właścicieli pojazdu
 dotyczy zdarzeń zaistniałych poza pojazdem
(np. wypadek w gospodarstwie)
 suma ubezpieczenia – 20 000 zł

Autoszyby już od 99 zł

Nowa taryfa

 dla aut osobowych i dostawczych
 możliwość dokupienia do OC i AC
 do wymiany stosujemy szyby renomowanych
producentów

 niższe ceny Assistance przy szerszym
zakresie
 atrakcyjne składki AC dla droższych pojazdów
i dla doświadczonych kierowców

 w zakresie ubezpieczenia OC



Minimum pytań, maksimum ochrony
Pytania o zakres

OC

AC

Assistance

NNW

Ochrona – ważne informacje

 o ochronę zniżki
 o Autoszyby

 w zakresie – Assistance Basic z holowaniem bez limitu
kilometrów w Polsce (po kolizji)
 Autoszyby – naprawa lub wymiana szyb do kwoty 3 000 zł

 o wariant (serwisowy lub
kosztorysowy)
 o stałą sumę
ubezpieczenia
 o Autoszyby






 o dostępny dla danego
pojazdu wariant
(Standard lub Premium)






 o sumę ubezpieczenia
(20 000 lub 50 000 zł)
 o rozszerzenie ochrony
o wypadki poza autem za
jedyne 10 zł

 zakres – śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu
 rozszerzenie dotyczy wypadków niezwiązanych z ruchem
pojazdu

zakres terytorialny – Polska i Europa
brak konsumpcji ubezpieczenia
ochrona bagażu (w tym fotelików) w zakresie
serwis – możliwość naprawy w ASO, wypłata na podstawie
faktur
 kosztorys – wypłata odszkodowania na podstawie wyceny
kosztów robocizny i części alternatywnych
 Autoszyby – naprawa lub wymiana szyb do kwoty 3 000 zł

zakres terytorialny – Polska i Europa
naprawa pojazdu nawet pod domem
holowanie pojazdu do miejsca wskazanego przez kierowcę
w wariancie Standard pomoc po awarii dla pojazdów
w każdym wieku

Jak dobrze wybrać?
AC
Wypłata odszkodowania

Kosztorys

Serwis

kosztorys Concordii

rachunki i faktury (np. z ASO)

Stała suma ubezpieczenia

pojazdy w każdym wieku

Brak amortyzacji części
Brak udziałów własnych
ASSISTANCE

Standard

Premium

bez limitu wieku

do 12 lat

osobowe, dostawcze do 3,5 t,
motocykle, motorowery

osobowe

Polska i Europa

Polska i Europa

5 000 zł

20 000 zł

250 km

1 000 km

Samochód zastępczy

5 dni

10 dni

Zakwaterowanie

3 dni

3 dni

Pojazdy

Zakres terytorialny
Awaria i unieruchomienie
Kolizja drogowa, wypadek, kradzież
Suma ubezpieczenia na zdarzenie
Naprawa na miejscu zdarzenia
Holowanie

Koszty podróży
Odbiór pojazdu
Złomowanie
Kierowca zastępczy
Transport zwłok/prochów

Concordia Polska T.U. S.A.
ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań
tel. 61 858 48 00
concordiaubezpieczenia.pl
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