Szczegóły oferty z dnia 18.01.2021
Zobacz ofertę on-line
Zrób porównanie on-line

Masz pytania? Zadzwoń! 22 395 52 72

OC
AC
Auto Assistance Plus - Lux
NNW - Klauzula 2
Ważne cechy ubezpieczenia:

Dokumenty do pobrania:

Suma ubezpieczenia: 48 633 zł

Oświadczenie o sprzedaży samochodu

Tak

Oświadczenie uczestników zdarzenia drogowego

Wprowadzona

OWU Komunikacja

Kosztorys

OWU Gothaer Komunikacja

Assistance Podstawowy
2000 zł

OWU Komunikacja
OWU Gothaer Komunikacja
OWU Komunikacja
OWU Gothaer Komunikacja
OWU Komunikacja

Pojazd, podsumowanie:

Właściciel, podsumowanie:

Mitsubishi Outlander 2.0 DID Intense

Mężczyzna

+

Cena od 8 463 zł
Zadzwoń do nas: 22 395 52 71

Przebieg: 103 000km
Rok produkcji: 2008

Plusy i minusy oferty
Bezpłatny Assistance w ramach OC

Brak zielonej karty w ramach OC. Konieczność dokupienia
przy wyjeździe poza kraje Unii Europejskiej.

Możliwość płatności w 2 lub 4 ratach
Możliwośc dokupienia szeregu dodatkowych
opcji:ubezpieczenie szyb, opon czy bagażu

Jeżeli szkodę spowodowała osoba do 25. roku życia lub
posiada prawo jazdy krócej niż 2 lata, a nie była uwzględniona
we wniosku, to odszkodowanie zostanie pomniejszone o 20%
(możliwość zniesienia)

Ochrona zniżek w OC w przypadku jednej szkody
Pomoc w podróży od 50 km
Zniżka za kolejny pojazd
Wartość pojazdu dla auta fabrycznie nowego przez okres 12
miesięcy brana jest z faktury zakupu
Zasada proporcji nie jest stosowana
Możliwość ubezpieczenia pojazdów do 15 roku eksploatacji
Kontynuacja bez ograniczeń wiekowych i bez względu na
szkody
Wariant serwisowy ze zniesioną amortyzacją możliwy do
wykupienia do 15 lat dla starszych kosztorys
Przy sumie ubezpieczenia do 100 tysięcy zł. nie są wymagane
dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
Formuła All Risk z najkrótszą listą wyłączeń
Brak udziału własnego - wprowadzony tylko na życzenie
Klienta udział kwotowy nie procentowy za co Klient otrzymuje
zniżkę
Do ubezpieczenia AC dodano ubezpieczenie Assistance
Podstawowy
Możliwość wykupienia Assistance bez ograniczenia
wiekowego
Holowanie pojazdu do dowolnie wskazanego przez kierowcę
miejsca (w granicach łącznych limitów dla tej usługi)
Usprawnianie pojazdu na miejscu zdarzenia do 400 zł.
Holowanie pojazdu objętego jednocześnie OC lub AC w
Gothaer - bez limitu kilometrów, dla pozostałych pojazdów limit
700 km
Złomowanie pojazdu
Zorganizowanie parkingu do 3 dób
Pojazd zastępczy do 7 dni
Pokrycie kosztów naprawy opon
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Jeżeli ubezpieczony zmarł w ciągu 12 miesięcy z powodu
wypadku wypłata świadczenia wynosi 100% sumy
ubezpieczenia
Wypłata świadczenia w przypadku gdy dojdzie do wybuchu lub
pożaru pojazdu

Bezpłatny Assistance w ramach OC

Brak zielonej karty w ramach OC. Konieczność dokupienia
przy wyjeździe poza kraje Unii Europejskiej.

Możliwość płatności w 2 lub 4 ratach
Możliwośc dokupienia szeregu dodatkowych
opcji:ubezpieczenie szyb, opon czy bagażu

Jeżeli szkodę spowodowała osoba do 25. roku życia lub
posiada prawo jazdy krócej niż 2 lata, a nie była uwzględniona
we wniosku, to odszkodowanie zostanie pomniejszone o 20%
(możliwość zniesienia)

Ochrona zniżek w OC w przypadku jednej szkody
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Kontynuacja bez ograniczeń wiekowych i bez względu na
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Wariant serwisowy ze zniesioną amortyzacją możliwy do
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Klienta udział kwotowy nie procentowy za co Klient otrzymuje
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Do ubezpieczenia AC dodano ubezpieczenie Assistance
Podstawowy
Możliwość wykupienia Assistance bez ograniczenia
wiekowego
Holowanie pojazdu do dowolnie wskazanego przez kierowcę
miejsca (w granicach łącznych limitów dla tej usługi)
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Holowanie pojazdu objętego jednocześnie OC lub AC w
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Jeżeli ubezpieczony zmarł w ciągu 12 miesięcy z powodu
wypadku wypłata świadczenia wynosi 100% sumy
ubezpieczenia
Wypłata świadczenia w przypadku gdy dojdzie do wybuchu lub
pożaru pojazdu

Zakres ochrony

Zakres ochrony ubezpieczenia OC
Suma ubezpieczenia

5 000 000 zł na osobie, 1 000 000 zł na
mieniu

Rozłożenie składki na raty

2 raty

Zielona karta

Możliwość dokupienia

Dodatkowe świadczenia w ramach OC

Bezpłatny assistance z zakresem
podstawowym

Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm)
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na
rzecz wojska i policji
Wybuch
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz
pojazdu
Powódź
Lawina
Osunięcie i zapadanie się ziemi
Grad
Uderzenie pioruna
Huragan
Trzęsienie ziemi

brak informacji

Kradzież pojazdu

z wyłączeniami

Rabunek/Rozbój

z wyłączeniami

Upadek statku powietrznego

brak informacji

Pożar
Zakres ochrony Assistance
Suma ubezpieczenia
Zakres terytorialny
Wiek pojazdu do którego można wykupić ubezpieczenie

Polska
Bez ograniczeń

Rodzaj pojazdu na który można wykupić ubezpieczenie

Samochody osobowe, ciężarowe o DMC do
3,5t., kempingowe, przyczepy lekkie do 750
kg, przyczepy kempingowe, motocykle

Ograniczenia ze względu na sposób użytkowania pojazdu (np. taxi, nauka jazdy, rent a
car)

Wyłączone są pojazdy taxi, nauki jazdy,
rent a car

Opcje zawarcia

Niezależnie od innych ubezpieczeń

Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia

Tak, do 400 zł

Pomoc w razie awarii
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Pomoc w razie wypadku
Limit odległości od miejsca zamieszkania

Brak limitu

Miejsce holowania

700 km w Polsce

Samochód zastępczy

Do 7 dób

Złomowanie pojazdu
Parkowanie pojazdu

Do 3 dób

Transport zastępczy/przewóz osób

Tak, przy zdarzeniach w odległości
powyżej 50 km od miejsca zamieszkania

Nocleg/zakwaterowanie

tak, do 3 dób (limit 250 zł na osobę na
dobę), przy zdarzeniach w odległości
powyżej 50 km od miejsca zamieszkania

Dodatkowe informacje

pomoc informacyjna, dostarczenie paliwa,
odbiór naprawionego pojazdu, transport
medyczny, pomoc dla zwierząt

Zakres ochrony NNW
Suma ubezpieczenia
Wypłata świadczenia w razie śmierci

5.000 zł
Jeśli wystąpiła ona w przeciągu 1 roku od
daty wypadku 100% świadczenia

Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu
Załadowanie lub wyładowanie pojazdu
Pożar, wybuch pojazdu
Zatrzymanie, postój, naprawa pojazdu
Podwójne świadczenie w przypadku 90% trwałego uszczerbku na zdrowiu
Garażowanie pojazdu

Terytorium ochrony

Terytorium ochrony ubezpieczenia AC
Kraje Unii Europejskiej
Algeria
Albania
Libia
Maroko
Mołdawia
Białoruś

z wyłączeniem kradzieży i innych zdarzeń
(możliwość wykupienia)

Rosja (część europejska)

tak, w pozostałej części z wyłączeniem
kradzieży i innych zdarzeń (możliwość
wykupienia)

Czarnogóra
Serbia
Bośnia i Hercegowina
Tunezja
Iran
Turcja

tylko w części europejskiej

Izrael
Ukraina
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Wyłączenia

Wyłączenia ubezpieczenia AC
Udział własny w szkodzie

Wprowadzony. Możliwość zniesienia.

Amortyzacja za części

wariant serwisowy ze zniesioną amortyzacją
możliwy do wykupienia do 15 lat a dla
starszych kosztorys

Rodzaj stacji naprawczej (ze względu na metodę naprawy)

Faktura - serwis / Kosztorys - stacja
naprawcza

Rodzaj używanych części do naprawy

Faktura - części nowe oryginalne / Kosztorys
- zamienniki

Okres eksploatacji pojazdu w jakim można wykupić polisę AutoCasco

Do 15 lat (kontynuacja bez ograniczeń
wiekowych i bez względu na szkody)

Minimalna szkoda (franszyza integralna)

500 zł

Szkoda została spowodowana wskutek rażącego niedbalstwa

Nie wypłaci, zapłata odszkodowania
odpowiada w danych okolicznościach
względom słuszności.

Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, po zażyciu alkoholu, środków
odurzających, substancji psychotropowych, lub jego pochodnych

Nie wypłaci, chyba że nie miało to wpływu na
powstanie szkody.

Kierujący pojazdem nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu

Nie wypłaci, chyba, że nie miało to wpływu
na powstanie szkody.

Sprawca zbiegł lub oddalił się z miejsca zdarzenia

Nie wypłaci

Pojazd nie miał ważnego przeglądu technicznego lub nie jest dopuszczony do ruchu

Nie wypłaci, chyba że nie miało to wpływu na
powstanie szkody i/lub na jej rozmiar. na
powstanie szkody i/lub na jej rozmiar. na
powstanie szkody i/lub na jej rozmiar

Przywłaszczenie pojazdu

Nie wypłaci (wypłaci tylko w przypadku
pojazdów wynajmowanych zarobkowo).

Kradzież wyposażenia dodatkowego

Wypłaci, jeżeli wyposażenie dodatkowe
zostało doubezpieczone.

Uszkodzenie wyposażenia dodatkowego pojazdu

Wypłaci, jeżeli wyposażenie dodatkowe
zostało doubezpieczone.

Wada fabryczna pojazdu, jego naprawa, użytkowanie w sposób niezgodny z jego
przeznaczeniem

Nie wypłaci

Uszkodzenie lub zniszczenie ogumienia

Wypłaci w przypadku dewastacji

Konsumpcja sumy ubezpieczenia

Jest (możliwość wykupienia konsumpcji
ubezpieczenia)

Szyby

Wypłaci (możliwość dokupienia pakietu
szybowego, który chroni zniżki z AutoCasco)

Wartość pojazdu

Dla auta fabrycznie nowego przez okres 12
miesięcy wartość brana jest z faktury
zakupu. W pozostałych przypadkach wartość
auta ustalana jest w dniu szkody.

Zasada proporcji

Nie jest stosowana

Dodatkowe wyłączenia

Brak

Młody kierowca

Jeżeli szkodę spowodowała osoba do 25.
roku życia lub posiada prawo jazdy krócej
niż 2 lata, a nie była uwzględniona we
wniosku, to odszkodowanie zostanie
pomniejszone o 20% (możliwość zniesienia).
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