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Ubezpieczenia
Połowa zleceń to holowanie auta

H7

Po wypadku za granicą posiadacze dobrych polis assistance mogą liczyć nie tylko na organizację i pokrycie kosztów
holowania auta do warsztatu,ale też na nocleg whotelu albo kontynuowanie podróżysamochodem zastępczym
marcin.jaworski@infor.pl

Osoby samodzielnie wyjeżdżające swoim samochodem
za granicę powinny zapewnić
sobie pomoc wrazie problemów zautem.
Dopłata za świętyspokój
Posiadacze polis AC mają często ten problem zgłowy, bo
droższe polisy tego typu automatycznie zawierają rozszerzoną opcję assistance. Ale
zawsze warto sprawdzić, czy
polisa obejmuje inne kraje.
Pozostali – za od 75 do 150 zł
rocznej składki – mogą kupić
sobie taką opcję niezależnie
od polisy AC. Za taką kwotę
będziemy mieli gwarancję
pełnej pomocy wrazie problemów zautem. Nie chodzi tylko oholowanie do warsztatu
po wypadku czy awarii. Według danych Mondial Assistance to najczęstszy sposób
wykorzystania assistance
motoryzacyjnego za granicą
(56 proc. zleceń). Rzadko udaje się naprawić auto na miejscu zdarzenia (9 proc. zleceń).
Hotel albo dalsza podróż
Na kolejnej pozycji wśród
najczęściej wykorzystywa-

nych wramach assistance
motoryzacyjnego usług (19
proc.) znajduje się znalezienie hotelu ipokrycie kosztów
noclegu. Zwykle polisy zawierają limity wydatków za noc
– najczęściej jest to około 50
euro – awięc kwota, za którą
można przenocować na przyzwoitym poziomie wwiększości krajów. Oczywiście nie
jest tak, że możemy czekać
na naprawę whotelu wynajętym na koszt towarzystwa
wnieskończoność, bo zwykle
są to 3lub 4doby.
Alternatywą dla tego typu
świadczenia jest zorganizowanie dalszej podróży. Ta usługa
może być zrealizowana na kilka sposobów. Jeśli do celu nie
jest daleko (np. 20 km), firma
przyśle dla nas taksówkę.
Wpozostałych przypadkach
można liczyć na transport
pociągiem czy autobusem.
Wskrajnych przypadkach,
gdy do celu mieliśmy jeszcze
np. 1000 km, możliwy jest nawet transport lotniczy.
Jest też opcja zorganizowania ipokrycia kosztów wynajmu pojazdu zastępczego.
Wtedy możemy liczyć, że towarzystwo pokryje też koszty odstawienia pojazdu zastępczego, jeśli nie będzie to
jakiś sieciowy usługodawca,
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Polisy assistance są coraz
popularniejsze,więc może się
zdarzyć,że wrazie problemów
zautem za granicą będziemy
mieli dylemat: zktórej
skorzystać.Te onajszerszym
zakresie gwarantują pomoc
nawet w30 różnych sytuacjach,
które mogą spotkać nas na
drodze iwpodróży.

którego auto można zwrócić
np. na lotnisku. Scenariusz
może być więc taki: jeśli auto
zepsuje się lub ulegnie wypadkowi wdrodze na tygodniowy
urlop, to zniewielkim opóźnieniem trafimy do miejsca
pobytu iwypoczniemy. Agdy
przyjdzie czas wyjazdu, samochód zostanie dostarczony
do naszego miejsca pobytu na

koszt ubezpieczyciela. Przy
gorszym scenariuszu, wktórym ktoś zpodróżnych np.
ucierpiał wwypadku inie
chcemy kontynuować podróży tylko wracać, koszty transportu będą pokryte zpolisy.

gi są organizowane przez operatora assistance. Co prawda
trzeba się liczyć ze sporymi
wydatkami na połączenia telefoniczne, ale łatwo można
ustalić wszystkie szczegóły
wojczystym języku.
Nie bez znaczenia jest, że
korzystamy zusług warsztaWydamytylko na telefon
Podstawową zaletą takiej po- tów, które stale współpraculisy jest to, że wszystkie usłu- ją znaszym ubezpieczycieReklama

UTRATABAGAŻU

Lista wyłączeń bywa długa

Nieuważni turyści nie dostaną odszkodowania
za skradziony bagaż czy sprzęt sportowy
narty na chwilę bez dozoru
iktoś je ukradnie. Podobnie
rzecz ma się zbagażami, któmarcin.jaworski@infor.pl
re zostawimy bez opieki na
Jadąc na zagraniczny wypo- dworcu. Trzeba pamiętać, że
do obowiązków turysty naleczynek, warto pomyśleć o
ży niezwłoczne poinformododatkowej opcji ubezpiewanie policji okradzieży czy
czenia.
rabunku, aprzewoźnika
Ubezpieczenie bagażu to
już niemal standard oferowa- ozniknięciu bagażu.
ny wlepszych wariantach pakietów turystycznych. Więk- Trzeba sporządzić listę
szość towarzystw ma też spe- Trzeba też sporządzić spis
cjalne opcje przewidujące po- utraconych przedmiotów –
krycie kosztów utraty lub
towarzystwa wymagają, żeby
zniszczenia przewożonego
określić ich wartość irok nasprzętu sportowego np. nart. bycia. Nie wszystkie rzeczy,
które mogą znaleźć się na tej
liście, będą objęte takim
Nie spuszczać zoka
Oba rodzaje ubezpieczeń ma- ubezpieczeniem. Wwiększości polis wyłączone są koszty
ją część wspólną: warunki,
utraty np. laptopa, gier wiwjakich towarzystwa zgadzają się objąć te przedmioty deo, telefonów komórkowych
ochroną. Generalnie możemy orazwszelkiego innego
liczyć na odszkodowanie za sprzętu elektronicznego.
utracone przedmioty, ale je- Choć np. wpolisie Allianz
śli były one należycie prze- Globtroter można znaleźć zachowywane ipilnowane. Nikt pis, który pozwala objąć
nie wypłaci nam więc odszko- ochroną sprzęt elektroniczny, jeśli udokumentujemy
dowania, jeśli wkolejce po
herbatę na stoku zostawimy kradzież lub zniszczenie
wiMarcin Jaworski

sprzętu nastąpi na skutek
wypadku komunikacyjnego.
Wyłączeń jest sporo
Towarzystwa nie zwracają
kosztów związanych zutratą
kluczy idokumentów. Lepiej
nie zabierać ze sobą wpodróż
futer, bo one również często
nie są objęte polisą. Tradycyjnie wyłączenie dotyczy też
przedmiotów łatwo tłukących się, czyli wyrobów ze
szkła, porcelany, gliny. Generalnie polisy nie obejmują
też zniszczeń wynikających
zwylania się płynów, tłuszczów czy barwników znajdujących się wbagażu.
Właśnie ze względu na te
obostrzenia iograniczenia,
ubezpieczenia bagażu nie są
bardzo drogie. Przy tygodniowym wyjeździe samo
ubezpieczenie bagażu (oczywiście jako opcja dodatkowa
do podstawowej polisy kosztów leczenia) to koszt 7 – 10
zł, jeśli limit odpowiedzialności towarzystwa będzie wynosił 1,2 tys. zł.

Przy wyborze należy kierować
się zakresem pomocy,jaka
nam jest potrzebna wdanej
sytuacji,oraz dodatkowymi
świadczeniami,zktórych
będziemy musieli skorzystać
wpóźniejszym czasie,atakże
limitami finansowymi naszym
polis.Czasem ubezpieczyciel
zastrzega,że np.jest
wymagana wcześniejsza
realizacja innego świadczenia.
Dla przykładu: najpierw
holowanie pojazdu
zorganizowane przez
ubezpieczyciela,anastępnie
innego rodzaju pomoc.
Trzeba jednak pamiętać,
że w każdym przypadku
istotne są warunki konkretnej
umowy ubezpieczenia.

lem. To zmniejsza ryzyko, że
rachunek zostanie zawyżony.
Zpolisy assistance można liczyć na pokrycie kosztów holowania czy organizacji naprawy auta wrazie awarii, ale
za części użyte do naprawy
wwarsztacie czy na drodze
iza robociznę wserwisie będziemy musieli płacić zwłasnej kieszeni.

