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MATERIAŁ MARKETINGOWY

Sprawdź, co znajdziesz w każdym z czterech pakietów  
i dopasuj ryzyka do swoich potrzeb.

✓  KOMFORT: jeśli poza ochroną w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 
chcesz korzystać z pomocy w codziennych sytuacjach – komfort zapewni Ci ochrona 
prawna, podstawowy wariant assistance i NNW dla kierowcy 

✓  PLUS: jeśli chcesz korzystać z ochrony na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, 
takich jak np. kolizja ze zwierzęciem, pożar czy grad – dodatkowym plusem 
są rozszerzone warianty assistance i NNW dla kierowcy i pasażerów.

✓  EXTRA: jeśli chcesz zabezpieczyć się dodatkowo na wypadek kradzieży, 
wandalizmu i uszkodzenia szyb.

✓  MAX: jeśli chcesz korzystać z maksymalnej ochrony w Allianz i ubezpieczyć się 
na wypadek np. kolizji z innym pojazdem lub uczestnikiem ruchu drogowego oraz 
szkód parkingowych   – w tym pakiecie otrzymasz też stałą sumę ubezpieczenia dla 
pojazdów do 6 lat. Pakiet Max możesz kupić także bez ubezpieczenia OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych.

4 pakiety  
1 prosty wybór

Wybierz pakiet

Powyższych informacji nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 § 1. Kodeksu cywilnego. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części treści umowy ubezpieczenia. Materiały prezentowane są jedynie w celach informacyjnych 
i dotyczą ubezpieczenia Mój Samochód z oferty produktowej Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. Należy mieć na względzie, że każdy produkt oferowany przez Allianz przewiduje górną granicę odpowiedzialności Allianz w postaci 
określonej sumy ubezpieczenia, jak również może przewidywać inne limity ilościowe, kwotowe lub czasowe na określone świadczenia, jak również skorzystanie z danych świadczeń jest uwarunkowane spełnieniem określonych wymogów. Pełne informacje 
o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Allianz, zawiera Przewodnik po ubezpieczeniu Mój Samochód zatwierdzony uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 125/2020, dostępny u agenta ubezpieczeniowego 
Allianz lub na stronie internetowej www.allianz.pl.
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).



1 OC komunikacyjne

2 Ochrona prawna Suma ubezpieczenia: 15 000 zł

3 NNW – wariant podstawowy Suma ubezpieczenia: 10 000 zł, ochrona kierowcy

4 Assistance – wariant podstawowy

5 Autocasco – ryzyka katastroficzne

6 Auocasco – pożar, eksplozja, implozja

7 Autocasco – kolizja ze zwierzęciem

8 NNW – wariant rozszerzony Suma ubezpieczenia: 50 000 zł, ochrona kierowcy i pasażerów.

9 Assistance –wariant rozszerzony

10 Autocasco – kradzież Ochrona także na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji ( jej europejskiej części) i Ukrainy.

11 Autocasco – wandalizm

12 Ubezpieczenie szyb

13 Autocasco – inne uszkodzenia pojazdu

14 Autocasco – stała suma ubezpieczenia Dostępne dla samochodów do 6 lat.

15 Assistance Maksymalny
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