
Doswiadczenie zobowiazuje

Kontakt handlowy:

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Gru

Michał Krzyżanowski
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Truck Assistance International
w Polsce i w Krajach Bałtyckich
Ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, Polska
mobile: +48 661 994 411
e-mail: michal.krzyzanowski@axa-assistance.pl

py AXA Assistance 
oraz naszych partnerów zapewnimy Ci fachową pomoc na 
terenie Polski i Europy. Posiadamy wyspecjalizowaną, 
międzynarodową sieć assistance.

21.000 usługodawców
ekspertów w naprawach pojazdów ciężarowych

ponad 2.000 partnerów
świadczących usługi na terenie całej Europy

Jesteśmy do Twojej dyspozycji 
24/7/365!

Niezawodna pomoc 
w przypadku 
unieruchomienia 
pojazdu

UBEZPIECZENIE
TRUCK ASSISTANCE

INTERNATIONAL
Skorzystaj z naszego doświadczenia

i zabezpiecz swoją flotę

Zalety ubezpieczenia Truck Assistance

■ Wysoka suma ubezpieczenia na holowanie 
i dźwig.

■ Świadczenie holowania pojazdu zablokowanego 
na zboczu, rondzie lub ślepej uliczce. 

■ Dostarczenie przedpłaconej gotówki 
na pokrycie mandatu na drodze.

 

ą

■ Ubezpieczenie jednego pojazdu także w wariancie 
na cały zestaw z przyczepą/naczepą.

■ Ochrona dostępna bez względu na to, gdzie zostało 
zawarte ubezpieczenie OC/AC, czy pojazd jest
na czy po gwarancji.

■ Stała ochrona i pomoc w j. polskim bez względu 
na ilość zdarzeń zaistniałych w czasie trwania 
umowy.

 

kkonikiewicz
Tekst maszynowy



Kompleksowa ochrona Twojej floty

Truck Assistance jest ubezpieczeniem dodatkowym,  
 

 rynku TSL. Jesteś  właścicielem firmy   transportowej?    
Użytkujesz pojazd ciężki >3,5t DMC? 
Nasza oferta na pewno spełni Twoje oczekiwania. 

Gwarantujemy Ci:
■ Ograniczenie czasu unieruchomienia pojazdu

do minimum,
■ Profesjonalną ochronę Twojej floty oraz pomoc

kierowcom w każdej sytuacji zaistniałej na drodze,
■ Organizację fachowej pomocy oraz pokrycie jej

kosztów zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia.

Co możesz ubezpieczyć?
Obejmujemy ochroną następujące typy pojazdów:
■ Ciągnik siodłowy,
■ Przyczepa, naczepa, 
■ Pojazd ciężarowy lub dostawczy >3,5t DMC,

Pojazd dostawczy do 3,5t DMC, 
■

■

Autokar.
w
opcji Podstawowej).

 wieku do 10 lat (limit wieku nie dotyczy 

Zdarzenia objęte ochroną

Zapewnimy Ci profesjonalną pomoc w przypadku 
zaistnienia: 
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Awaria
Wypadek
Kradzież
Przebicie opony
Inne zdarzenie
Nieszczęśliwy wypadek
Nagłe zachorowanie

Świadczenia realizowane są na terenie Polski i Europy.

Oferujemy szeroki zakres ochrony,  
Opcja Maximum obejmuje aż 28 swiadczen   !
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Realizowane swiadczenia

Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia (do 1 000 €),
Holowanie pojazdu/dżwig/sprzątanie (do 10 000 €),
Holowanie pojazdu zablokowanego (do 1 000 €), 
Organizacja zastępczego środka transportu,
Organizacja przeładunku towaru,
Dozór ładunku na miejscu zdarzenia (240 € / max 24 h),
Postój pojazdu na parkingu strzeżonym (150 € / max 3 dni),
Pomoc Tłumacza, tłumaczenie formularzy,
Dostarczenie brakujących dokumentów, 
Dostarczenie części zamiennych (koszt przesyłki),
Odbiór naprawionego pojazdu (bez limitu),
Złomowanie pojazdu (do 500 €),
Kierowca zastępczy (bez limitu),
Dostarczenie gotówki na mandat (do 2 000 €),
Zakwaterowanie w hotelu (250 € / max 3 dni),
Powrót do miejsca zamieszkania (bez limitu),
Wizyta lekarza (do 500 €),
Pokrycie kosztów hospitalizacji (do 10 000 €),
Transport medyczny (bez limitu),
Pomoc informacyjna, nawigacja w podróży,
Transport zwłok (bez limitu),
Opcja Pomoc Prawna oferuje dodatkowo infolinię prawną 
i ubezpieczenie ochrony prawnej do 4 700 €.

odpowiadającym potrzebom stale rozwijającego się 

Zablokowanie Pojazdu
Konieczność opłacenia 
mandatu gotówką
Naruszenie uzasadnionych 
interesów prawnych 
Ubezpieczonego




