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  Assistance Standard zastępujemy assistance Komfort

Nie ma już assistance Standard w zakresie, teraz jest to assistance Komfort! 

W assistance Komfort oferujemy na terenie Polski nielimitowane holowanie po wypadku, 

a w przypadku awarii do 100 km, bez żadnej franszyzy kilometrowej, co oznacza, że pomożemy 

Klientowi nawet pod domem. Wariant Komfort rozszerzamy o assistance rowerowy.

Assistance Komfort widoczny jest w Merkury, w rozszerzeniach pakietów na ekranie 

„Twoja oferta”.

  Zmieniamy zakres w assistance Komfort Plus 

Do tej pory limit holowania wynosił 400 km, teraz jest to 500 km po wypadku w Europie oraz 

po awarii, a w przypadku wypadku w Polsce oferujemy holowanie bez limitu km.

Assistance Komfort Plus można wykupić również do OC nie tylko dla samochodów osobowych, 

ale także dla samochodów i przyczep kempingowych, przyczepek do 400 kg oraz dla motocykli.

Wariant Komfort Plus dla samochodów ciężarowych do 3,5 t. dostępny jest jedynie wraz 

z zawarciem umowy AC.

  Wprowadzamy assistance rowerowy do assistance

Każdy wariant assistance: Komfort, Komfort Plus, Lux rozszerzamy 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.
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  Wprowadzamy nowy produkt: Pomoc medyczna po wypadku 
          komunikacyjnym 

Do OC, OC / AC lub samego AC dajemy możliwość wykupienia nowego produktu jakim jest 

pomoc medyczna po wypadku komunikacyjnym. Produkt ten gwarantuje organizację i pokrycie 

kosztów leczenia związanych z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia po wypadku 

komunikacyjnym, ochroną objęci są wszyscy pasażerowie ubezpieczonego pojazdu.

Świadczenia medyczne jakie przysługują Ubezpieczonym:

•	 telekonsultacje lekarzy specjalistów:

•	 ortopeda,

•	 ortopeda traumatolog,

•	 chirurg ogólny,

•	 neurolog,

•	 neurochirurg,

•	 psychiatra,

•	 rehabilitant medyczny,

•	 chirurg naczyniowy,

•	 chirurg plastyczny,

•	 chirurg szczękowy,

•	 fizjoterapeuta,

•	 internista,

•	 okulista,

•	 otolaryngolog,

•	 stomatolog,

•	 badania diagnostyczne:

•	 diagnostyka ultrasonograficzna (USG),

•	 diagnostyka radiologiczna (RTG),

•	 diagnostyka obrazowa TK,

•	 diagnostyka obrazowa MRI,

•	 rehabilitacja:

•	 kinezyterapia – indywidualny plan rehabilitacji ustalany przez lekarza specjalistę,

•	 fizykoterapia – elektroterapia, hydroterapia, laseroterapia, masaż leczniczy, sonoterapia, 
termoterapia.

Limit ochrony wynosi 10 000 zł na jednego ubezpieczonego na jeden wypadek komunikacyjny.

Wypadek komunikacyjny może być w Polsce lub w Europie, ale organizacja leczenia oraz 

pokrycie kosztów odbywa się na terytorium Polski. 



Zachęcamy do zapoznania się z OWU,

dostępnymi w Bibliotece w portalu sprzedażowym Merkury

  Zmieniamy wariant assistance krótkoterminowego

Jako opcja krótkoterminowa assistance oferowaliśmy wariant Komfort, teraz jest to wariant 

Komfort Plus, ze zwiększonym limitem holowania, bo aż do 500 km po wypadku w Europie i po 

awarii oraz nielimitowane holowanie w przypadku wypadku w Polsce. Komfort Plus to również 

pojazd zastępczy do 5 dni, a także wspomniany wcześniej assistance rowerowy.

  Wypłacamy odszkodowanie za wymianę zamków w AC 

W przypadku kradzieży albo zgubienia kluczyków lub innych urządzeń, które służą do otwierania 

i uruchomienia pojazdu, wypłacimy odszkodowanie za wymianę zamków. Warunkiem wypłaty 

jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego wymianę oraz jej koszt.  

Niniejszy materiał stanowi wewnętrzny dokument Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i jest skierowany wyłącznie do pracowników, 
współpracowników i agentów w celach szkoleniowych. Adresaci niniejszego dokumentu ponoszą odpowiedzialność za udostępnienie go 
Klientom i potencjalnym Klientom towarzystwa.


