
10 atutów AC i ASS w Generali, dzięki którym jesteś pewien, że Twoi 
Klienci są dobrze ubezpieczeni !!! 
 

 
 

1. Formuła All Risk  
Ochrona pojazdu przed kradzieżą oraz skutkami wszelkich zdarzeń losowych, które 
mogą spowodować jego uszkodzenie (np. wypadki, kolizje, szkody parkingowe, akty 
wandalizmu, podpalenia, zatopienia) na terenie Polski i Europy.  
 

2. Brak udziałów własnych  
Brak ukrytych udziałów własnych, brak wyłączenia szkód spowodowanych w wyniku 
rażącego niedbalstwa, brak franszyz, brak potrąceń amortyzacyjnych.  
 

3. Pełna dowolność przy rozliczeniu szkody  
Odszkodowanie na kosztorys albo naprawa w zwykłym warsztacie albo naprawa w 
ASO albo naprawa w Warsztacie Generali. To klient decyduje na etapie likwidacji 
szkody w jaki sposób ją rozliczy. Nawet po wstępnym wyborze kosztorysu klient ma 
możliwość przedstawić faktury na podstawie których może otrzymać dopłatę 
odszkodowania.  
 

4. „DOOR TO DOOR” i pojazd zastępczy na czas naprawy 
Oddając auto do naprawy w warsztacie wskazanym przez Generali, Klient w ramach 
ochrony Autocasco otrzyma usługę „door to door”, tj. odwiezienie uszkodzonego 
auta do warsztatu i dostarczenie naprawionego „pod dom” oraz pojazd zastępczy na 
cały czas naprawy.  
 

5. Wyposażenie dodatkowe za 1 zł  
Ubezpieczenie Wyposażenia dodatkowego o wartości do 1 000 zł za 1 zł. 
Wyposażenie dodatkowe to sprzęt i urządzenia nieskładające się na wyposażenie 
podstawowe danego modelu pojazdu, zamontowane w pojeździe w sposób stały, tj. 
wymagający użycia narzędzi do demontażu tego sprzętu i urządzeń.  
 

6. Fotelik Samochodowy  
W cenie Autocasco ubezpieczenie Fotelika samochodowego od wszelkich zdarzeń 

losowych oraz kradzieży.  
 

 
 

7. Komfort - holowanie BEZ LIMITU /po wypadku/ 
Wariant dostępny zarówno z OC jak i z Autocasco. 
Niezbędny zakres pomocy assistance w razie unieruchomienia pojazdu w Polsce, 



podczas awarii, kradzieży oraz wypadku. Generali dokona próby naprawy pojazdu, 
zorganizuje nielimitowane holowanie po wypadku oraz do 100 km po awarii, zapewni 
Klientowi zakwaterowanie, udzieli niezbędnych informacji. Pomoc dla pojazdów w 
każdym wieku bez franszyzy kilometrowej (pomoc pod domem) 
 

8. Komfort Plus - holowanie BEZ LIMITU w Polsce /po wypadku/ 
Wariant dostępny zarówno z OC jak i z Autocasco. 
W razie unieruchomienia pojazdu, w Polsce lub innym europejskim państwie, podczas 
awarii, kradzieży oraz wypadku, Generali dokona próby naprawy pojazdu, zorganizuje 
holowanie do 500 km po awarii oraz nielimitowane holowanie po wypadku w Polsce, 
zapewni Klientowi zakwaterowanie, udzieli niezbędnych informacji. Pojazd zastępczy 
do 5 dni po awarii, wypadku oraz kradzieży. Pomoc dla pojazdów w każdym wieku 
bez franszyzy kilometrowej (pomoc pod domem). 
 

9. LUX - holowanie BEZ LIMITU  
Wariant dostępny jest wraz z zawarciem Autocasco. 
NIELIMITOWANE HOLOWANIE dla zdarzeń w Polsce i Europie. Pomoc w razie awarii, 
wypadku, kradzieży. Pojazd zastępczy na 3 dni bez warunku wcześniejszego 
holowania, a na 10 dni z warunkiem wcześniejszego holowania przez Generali.  
Wyjątkowo atrakcyjna cena dla klientów z bezszkodową historią ubezpieczenia OC i 
Autocasco. 
 

10. Assistance rowerowy.  
Każdy wariant assistance: Komfort, Komfort Plus, Lux JEST rozszerzony o assistance 
rowerowy.  
Oznacza to, że po awarii lub uszkodzeniu roweru pomożemy w jego transporcie oraz 
w transporcie ubezpieczonego i jego bliskich do najbliższego serwisu rowerowego lub 
do miejsca zamieszkania, max do 100 km, a w przypadku nieszczęśliwego wypadku 
przetransportujemy ubezpieczonego do szpitala lub placówki medycznej 
wyposażonej odpowiednio do udzielenia pomocy. 

 


