Zakres
świadczeń

Ubezpieczenie mLeasing
Truck Assistance

Zakres i warianty ubezpieczenia
Standard
świadczenia przysługują wyłącznie
po wypadku lub kradzieży pojazdu
Zakres terytorialny

TOP
świadczenia przysługują wyłącznie
po wypadku, kradzieży pojazdu
lub awarii pojazdu

terytorium Polski oraz: Andory, Austrii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii,
Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gibraltaru, Grecji, Hiszpanii,
Holandii, Irlandii, Liechtensteinu, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Macedonii, Monako, Niemiec,
Norwegii, Portugalii, Rumunii, Rosji (tylko część europejska), San Marino, Serbii, Słowacji,
Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji (tylko część europejska), Ukrainy, Watykanu, Węgier,
Wielkiej Brytanii, Włoch

Pomoc techniczna

tak, świadczenie przysługuje w przypadku:
§ wypadku, kolizji
§ kradzieży pojazdu
§ aktu wandalizmu
§ wywrócenia pojazdu
§ spadku pojazdu ze skarpy
§ wybuchu lub pożaru w pojeździe

Pomoc medyczna

tak, świadczenie przysługuje w przypadku:
§ 		 wypadku, kolizji
§ kradzieży pojazdu
§ aktu wandalizmu
§ wywrócenia pojazdu
§ spadku pojazdu ze skarpy
§ wybuchu lub pożaru w pojeździe
§ awarii pojazdu
§ rozładowania akumulatora
§ braku paliwa lub zatankowania
niewłaściwego paliwa
§ awarii alarmu lub immobilizera
§ awarii świateł zewnętrznych
§ awarii wycieraczek
§ awarii ogumienia
§ awarii pasów bezpieczeństwa

nie

Pomoc informacyjno-administracyjna

tak
tak, na życzenie Ubezpieczonego

Rodzaje świadczeń i limity odpowiedzialności
Świadczenie
Pomoc techniczna
(wariant Standard i TOP)

Limit odpowiedzialności

podnoszenie pojazdu
(wyciągnięcie pojazdu na drogę)
uruchomienie pojazdu

w ramach sumy ubezpieczenia

holowanie pojazdu

20900421U

pomoc w zorganizowaniu innego środka
transportu

usługa organizacyjna

wykonanie dokumentacji zdjęciowej szkody

w ramach sumy ubezpieczenia

pomoc w zgłoszeniu szkody

usługa organizacyjna

dozór ładunku

w ramach sumy ubezpieczenia maksymalnie
w trybie ciągłym 1 doba

pomoc w przeładunku towaru

usługa organizacyjna

przechowywanie pojazdu

maksymalnie 3 doby, do równowartości
150 EUR za cały okres parkowania

dowóz kierowcy zastępczego

w ramach sumy ubezpieczenia

zakwaterowanie w hotelu

w ramach sumy ubezpieczenia,
maksymalnie 3 doby

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 599 95 22, www.uniqa.pl
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 271543, NIP 107-00-06-155
Kapitał zakładowy: 141 730 747 zł – wpłacony w całości

Rodzaje świadczeń i limity odpowiedzialności
Świadczenie
Pomoc techniczna
(wariant Standard i TOP)

Limit odpowiedzialności

transport załogi pod adres Korzystającego
lub do miejsca docelowego podróży
odbiór pojazdu po naprawie

w ramach sumy ubezpieczenia

złomowanie pojazdu
Pomoc medyczna poza granicami RP
(tylko wariant TOP)

informacja medyczna

usługa informacyjna

koszty leczenia
transport i repatriacja
wizyta osoby bliskiej

w ramach sumy ubezpieczenia

transport zwłok
Pomoc informacyjno-administracyjna
(wariant Standard i TOP)

nawigator podróży

usługa informacyjna

przesyłanie aktów prawnych i wzorców
umów cywilno-prawnych
pomoc administracyjna – dowóz brakujących
dokumentów

usługa organizacyjna

pomoc informacyjna (przejścia graniczne,
szpitale, apteki, itp.)
tłumaczenia telefoniczne
tłumaczenia formularzy
zorganizowanie udziału prawnika
zorganizowanie tłumacza

usługa informacyjna

usługa organizacyjna

2

