SAMOCHÓD
I KIEROWCA
Autocasco
PORÓWNANIE WARIANTÓW

Oferta ubezpieczeń komunikacyjnych Warty i HDI przeznaczona jest dla posiadaczy różnych rodzajów pojazdów i zapewnia Twoim Klientom
ochronę na wypadek uszkodzenia, zniszczenia oraz kradzieży.

AUTOCASCO TO:

o
 chrona od wszystkich ryzyk
s zeroki zakres możliwych rozszerzeń
e
 lastyczne ubezpieczenie, które dopasujesz do potrzeb Klienta
o
 chrona na terenie RP oraz pozostałych krajów europejskich
a
 trakcyjny pakiet stałego Klienta
b
 rak limitu wieku pojazdu

SPRAWDŹ, CZYM RÓŻNIĄ SIĘ POSZCZEGÓLNE WARIANTY AUTOCASCO

AUTOCASCO
KOMFORT

AUTOCASCO
STANDARD

HDI AC
TURBO

HDI AC
(KOSZTORYS)

Bez dopłat po wypłacie odszkodowania (brak redukcji sumy ubezpieczenia)

opcja*

opcja*

opcja*

Odszkodowanie wyliczane według kosztów zakupu części oryginalnych
bez uwzględniania tzw. amortyzacji

opcja*

opcja*

opcja*

Ochrona przed skutkami wypadku i działania żywiołów
Ubezpieczenie od kradzieży, włamania, dewastacji
Odpowiedzialność nawet za najmniejsze uszkodzenia

Możliwość rozliczenia szkody według faktur za naprawę
Stała suma ubezpieczenia – odpowiada wartości pojazdu z dnia zawarcia
umowy
Ubezpieczenie bagażu
Gwarancja niezmiennej przez 3 lata sumy ubezpieczenia

opcja*

Assistance w cenie

Złoty

Standard

Pakiet Stałego Klienta
Ochrona zniżek
* opcja dodatkowo płatna

opcja*

opcja*

Autocasco
PORÓWNANIE WARIANTÓW
SUMA UBEZPIECZENIA W AC STANDARD I HDI AC

Klient ma możliwość odstąpienia od pomniejszania sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania – wprowadzenie
nieredukcyjnej sumy ubezpieczenia.

GWARANCJA NIEZMIENNEJ PRZEZ 3 LATA SUMY UBEZPIECZENIA

Dotyczy auta kupionego w salonie – Klient ma gwarancję, że w razie kradzieży lub całkowitego zniszczenia samochodu
otrzyma odszkodowanie w pełnej kwocie odpowiadającej cenie fakturowej pojazdu, nawet w trzecim roku ubezpieczenia
(jako opcja tylko w AC Komfort).

PAKIET STAŁEGO KLIENTA

W
 znowienie bezszkodowe (samochody osobowe i ciężarowe o dmc do 3,5 t i ład. do 800 kg):
• Pakiet Wygoda
• Odszkodowanie w wysokości 110% wartości rynkowej dla kradzieży – AC Standard/AC Turbo
• Specjalna ścieżka likwidacji
P
 akiet Wygoda – Po kradzieży samochodu nie będziemy wymagali okazania dowodu rejestracyjnego. Nie uzależniamy też
wypłaty odszkodowania w razie rozbicia auta od posiadania ważnych badań technicznych. Pakiet uzupełniają preferencyjne
warunki płatności składek.

Wybór odpowiedniego wariantu i opcji następuje jedynie przy zawarciu umowy ubezpieczenia.

MATERIAŁ DLA AGENTA, M/S-AC/1018

