
1/4
PROMETEUSZ CONSULTING Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 1,
62-500 Konin, www.prometeusz.com.pl, e-mail:
info@prometeusz.com.pl, infolinia: 0801 011 719

AllianzPZUErgo Hestia

Wysokość składki

922,00 zł501,00 zł405,00 złSkładka roczna

872,00 zł468,00 zł367,00 złSkładka AC

50,00 zł33,00 zł38,00 złSkładka NNW

AC - rata 1: 872,00 zł
NNW - rata 1: 50,00 zł
Razem: 922,00 zł

AC - rata 1: 468,00 zł
NNW - rata 1: 33,00 zł
Razem: 501,00 zł

AC - rata 1: 367,00 zł
NNW - rata 1: 38,00 zł
Razem: 405,00 zł

Dane o ubezpieczającym

Nazwa kategorii: Dane pojazdu

DAEWOOMarka

LANOSModel

10000Wartość pojazdu

benzynowyRodzaj silnika

2002Rok produkcji

12/08/2002Data pierwszej rejestracji

5 miejscLiczba miejsc

62-513Kod pocztowy

KrzymówGmina

konińskiPowiat

nieFabrycznie nowy

nieBrak ważnych badań
technicznych

Nazwa kategorii: Dane ubezpieczającego

07/10/1958Data urodzenia

powyżej 48 m-cyPrawo jazdy

mężczyznaPłeć

Nazwa kategorii: Dane współwłaściciela

-----Data urodzenia

-----Prawo jazdy

-----Płeć

Nazwa kategorii: Informacje o innych osobach dopuszczonych do prowadzenia pojazdu
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poniżej 36 m-cyPrawo jazdy

poniżej 30 latWiek

Nazwa kategorii: Dane o ubezpieczeniu AC

UniqaDotychczasowy ubezpieczyciel

Po 12 i więcej latach bez szkódBezszkodowość

0 szkódIlość szkód w ostatnim roku

0 szkódIlość szkód w przedostatnim
roku

nieBędzie zaświadczenie o
bezszkodowości

Po 12 i więcej latach bez szkódIlość lat bezszkodowych w
ostatnim ZU

17/08/2009Przewidywany początek okresu
ubezpieczenia

bez przerwyPrzerwa w ubezpieczeniu

0Ilość pozostałych
ubezpieczonych pojazdów

AllianzPZUErgo Hestia

Założenia

1000050005000Suma ubezpieczenia NNW

AC - ilość rat: 1AC - ilość rat: 1AC - ilość rat: 1Warunki płatności

100001000010000Suma ubezpieczenia AC

AC+KRAC+KRAC+KRZakres AC

zniesionazniesionazniesionaAmortyzacja części

Włączenie ryzyka powodzi i
zalania

Europa (bez KR w WNP)Europa (bez KR w WNP)Europa (bez KR w WNP)Zakres terytorialny

zniesionyzniesionyzniesionyUdział własny

Franszyza redukcyjna

Pojazd zastępczy

Wprowadzenie opcji
Gwarantowanej Sumy
Ubezpieczenia

Ubezpieczenie wyposażenia
dodatkowego

Odstąpienie od konsumpcji
sumy ubezpieczenia
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Ogólne warunki ubezpieczenia

Nazwa kategorii: Ogólne

1% su, nie mniej niż 300
zł

500 zł500 złMinimalna szkoda podlegająca
wypłacie

Nazwa kategorii: Wyłączona odpowiedzialność w szkodach spowodowanych

wyłączonawyłączonaPrzez osoby, których przewóz
wymagany był potrzebą
udzielenia pomocy medycznej

Poprzez osmolenia

Poprzez usuwanie lub
zapadanie się ziemi

Poprzez zatopienia

wyłączonaPoprzez lawiny

Zużyciem opon (nie
spełniających norm
technicznych)

Niesprawną instalacją gazową

Przez zwierzętna wewnątrz
pojazdu

Nazwa kategorii: Pomniejszenie wypłaty odszkodowania

nie mao 30 km/h - 25%nie maprzy szkodach spowodowanych
przekroczeniem prędkości

Nazwa kategorii: Obowiązkowy udział własny

nie maw szkodach
niekradzieżowych: przy 2
szkodzie -20%, przy 3 i
następnej -50%; w
szkodach kradzieżowych:
po 1 szkodzie -10%; Przy
2 i następnej -20%
odszkodowania

nie maZ tytułu kolejnych szkód w
okresie ubezpieczenia

nie manie manie maZe względu na wiek pojazdu

Nazwa kategorii: Zwroty kosztów

do kwoty 1.000 PLN (RP)
lub 500 EUR (poza RP)

takdo 2000 PLNTransportu pojazdów

do 500 PLNdo 3 dnido 500 PLNParkowania

tak (bez limitu)tak (bez limitu)tak (bez limitu)Dodatkowego badania
technicznego

10% suŁączny limit zwrotu kosztów
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Nazwa kategorii: Świadczenia w razie awarii (Assistance)

do 125 EUR (RP) lub 250
EUR (poza RP)

takdo 125 EUR (RP) lub 250
EUR (poza RP)

Holowanie

do 125 EUR (RP) lub 250
EUR (poza RP)

takdo 125 EUR (RP) lub 250
EUR (poza RP)

Naprawa na miejscu

taknietakDostarczenie paliwa

max. 3 doby i 50
EUR/osobę(RP), lub 75
EUR/osobę(poza RP)

zakwaterowanie max. 3
doby

max. 3 doby i 50
EUR/osobę(RP), lub 75
EUR/osobę(poza RP)

Zakwaterowanie

do 25 EUR (RP) lub 38
EUR (poza RP)

do 3 dnido 25 EUR (RP) lub 38
EUR (poza RP)

Parkowanie

niedo 3 dniniePojazd zastępczy

Łączny limit na Assistance

Uwagi

AllianzPZUErgo Hestia

AC: {liczba zabezp.}:
niedostateczne
zabezpieczenia

AC: Wymagana kopia
ostatniej polisy i
oświadczenie o
bezszkodowym przebiegu
ubezpieczenia

AC: Niewystarczające
zabezpieczenia

AC: Niewystarczające
zabezpieczenia

AC: Wymagana kopia
ostatniej polisy i
oświadczenie o
bezszkodowym przebiegu
ubezpieczenia


