Przykładowy zakres pomocy*

Standard

Złoty

Złoty +

Podróżnik 15

okres ochrony

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

15 dni

holowanie w razie wypadku
(kraj/zagranica)

do 100 km

do 200 km

bez limitu km/
do 400 km

do 400 km

holowanie w razie awarii, braku
paliwa i innych zdarzeń losowych
(kraj/zagranica)

do 200 km**

bez limitu km/
do 400 km

do 400 km

próba usprawnienia pojazdu
w razie wypadku, awarii,
przedziurawienia opony lub innych
zdarzeń losowych

**

do 10 dni

do 10 dni

wynajem samochodu zastępczego
po wypadku

do 5 dni

wynajem samochodu
zastępczego po wypadku, gdy
nie został spełniony warunek
unieruchomienia i naprawa
wykonywana jest w sieci
warsztatów partnerskich

do 5 dni

wynajem samochodu zastępczego
po kradzieży

do 10 dni

do 10 dni

wynajem samochodu zastępczego
po awarii (maks. 2 razy w okresie
ubezpieczenia)

do 5 dni

do 5 dni

do 5 dni

zakwaterowanie w razie wypadku,
kradzieży lub awarii auta w podróży

do 2 dób

do 2 dób

przewóz Ubezpieczonych
do docelowego miejsca
holowania pojazdu

**

pomoc medyczna, m.in. przewóz
dzieci, kierowca zastępczy,
rehabilitacja
pomoc informacyjna po wypadku
(dane serwisów, przekazanie
wiadomości)
suma ubezpieczenia
terytorialny zakres ochrony

5 000 zł

10 000 zł

20 000 zł

10 000 zł

RP

RP + EUROPA

RP + EUROPA

RP + EUROPA

* pełne porównanie zakresu oraz szczegółowe zasady organizacji świadczeń opisane są w OWU
** jeśli do awarii lub innego zdarzenia doszło w odległości ponad 25 km od miejsca zamieszkania

Assistance – na kłopoty w podróży

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń lub przyjdź do agenta!
Potrzebujesz pomocy
lub chcesz zgłosić
szkodę?

Ubezpieczenie Komunikacyjne

opłata według taryfy operatora
M/U-HK/0819

www.hdiubezpieczenia.pl

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu
cywilnego. Produkt został przygotowany przez TUiR „WARTA” S.A. Szczegółowe warunki, dotyczące zakresu
ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, znajdują się w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia dostępnych na www.hdiubezpieczenia.pl oraz w placówkach TUiR „WARTA” S.A.

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Ochrona
w wersji turbo

Infolinia: 801 801 181

Poszukujesz praktycznego ubezpieczenia komunikacyjnego?
Zobacz, co zapewni Ci OC HDI. Poznaj dwa warianty OC –
podstawowy i Turbo.

Praktyczne AC
Wariant praktyczny ubezpieczenia pojazdu. Obejmuje tzw. gotówkowe rozliczenie
szkody, czyli inaczej kosztorysowe, w którym wartość szkody ustalana jest na
podstawie uśrednionych cen rynkowych.

Za dodatkową składkę do AC możesz dokupić:
zniesienie amortyzacji,
wariant niemalejącej sumy ubezpieczenia,
HDI Opony Assistance / HDI Szyby / HDI NNW,
HDI EKSTRA 2000,
rozszerzone usługi assistance.

AC Turbo, czyli mocniejsza wersja ubezpieczenia pojazdu
Podstawowe OC HDI
To standardowe OC, do którego bezpłatnie otrzymujesz także bezpośrednią
likwidację szkód (BLS), co oznacza, że nawet jeśli jesteś poszkodowanym,
a sprawca jest ubezpieczony w innym towarzystwie, wypłacimy odszkodowanie
i zajmiemy się formalnościami z ubezpieczycielem sprawcy.

Możesz dobrać dodatkowo płatne:
h olowanie do 100 km w wybrane przez Ciebie miejsce (assistance standard),
ubezpieczenie NNW na 5 000 zł – w razie wypadku jako zabezpieczenie
kierowcy i pasażerów.

OC Turbo – wersja wzmocniona
To wszystko, co zawiera OC podstawowe, a dodatkowo bezpłatnie:
ochrona zniżek po jednej szkodzie, która nie przekroczy wartości 2 000 zł,
holowanie do 100 km do wybranego przez Ciebie miejsca (assistance standard).

Dodatkowa ochrona za niewielkie pieniądze:
HDI Opony Assistance / HDI Szyby / HDI NNW,
NNW Bezpieczna Rodzina,
HDI EKSTRA 2000,
rozszerzone usługi assistance.

Co jeszcze możesz zyskać z HDI?
Jeśli jesteś naszym stałym klientem, zyskujesz jeszcze więcej. Wystarczy, że
przynajmniej po raz drugi kupisz ubezpieczenie komunikacyjne HDI i nie masz na
swoim koncie żadnej szkody w poprzednim roku.

Wznawiając OC Turbo, otrzymujesz dodatkowo:
ochronę zniżek po pierwszej szkodzie, bez limitu kwotowego tej szkody,
podwyższenie sumy ubezpieczenia NNW.

Pamiętaj, że OC nie chroni Twojego samochodu. Jeśli potrzebujesz pełnej
ochrony również dla swojego pojazdu, wybierz dodatkowo ubezpieczenie AC.

atrakcyjny wariant ubezpieczenia pojazdu,
możliwość rozliczenia szkody (także bezgotówkowego) na podstawie faktury
za naprawę w ASO lub sieci warsztatów niezależnych.

Wszystko, co można dokupić do AC podstawowego, a dodatkowo:
opcja dodatkowa NNW Bezpieczna Rodzina,
ochrona zniżek po szkodzie AC.

A jeśli wznawiasz bezszkodowo AC Turbo, masz gwarancję:
odszkodowania w wysokości 110% wartości rynkowej pojazdu z dnia kradzieży;
braku obowiązku okazania dowodu rejestracyjnego przy szkodzie kradzieżowej;
preferencyjnych warunków płatności składki, czyli możliwość odroczenia
terminu płatności nawet o 30 dni i rozłożenia płatności na raty bez
dodatkowych kosztów.

Poznaj nasze dodatki do OC i AC
HDI Opony Assistance – bezpłatna pomoc w przypadku uszkodzenia koła
w Twoim aucie.
HDI Szyby – bezpłatna naprawa lub wymiana uszkodzonej szyby samochodowej.
HDI NNW – wypłata świadczeń po wypadku komunikacyjnym, gdy ucierpiał
kierowca lub pasażerowie.
NNW Bezpieczna Rodzina – dodatkowa ochrona i wysokie świadczenie dla
rodziny w przypadku śmierci kierowcy.
HDI EKSTRA 2000 – 2 000 zł na pokrycie nieprzewidzianych wydatków
powstałych po kradzieży pojazdu, które możesz przeznaczyć na dowolny cel,
np. wynajęcie samochodu zastępczego, koszty taksówek czy rejestrację nowego
auta, nie tylko gdy podróżujesz w Polsce, ale i za granicą.
Rozszerzone usługi assistance – pomoc nie tylko w razie wypadku, ale też
awarii i innych zdarzeń, np. zatrzaśnięcia kluczyków czy braku paliwa.
Zniesienie amortyzacji – przy wycenie odszkodowania nie uwzględnimy
zużycia części.
Opcja niemalejącej sumy ubezpieczenia – po wypłacie ubezpieczenia nie
musisz się martwić o żadne dopłaty, by mieć pełną sumę ubezpieczenia.

Poproś agenta o bezpłatną kalkulację!

