
Czy ubezpieczenie się opłaca?  
SPRAWDŹ z nami assistance samochodowy!

#nierezygnujzochrony

obejmuje m.in. pomoc serwisową na miejscu zdarzenia, holowanie, organizację noclegu, 
transport kierowcy, parking – w zależności od oferty, z której korzystasz. 

Assistance

A wiesz, ile kosztują usługi związane 
z assistance samochodowym w Europie?

Jeśli nie masz assistance, to warto orientować się w cenach usług pomocy na drodze:

Holowanie w Polsce samochodu do 2,5 tony może kosztować 5,16 zł za km*.

Przeczytaj dokładnie warunki ubezpieczenia, porozmawiaj z agentem.

Wyobraź sobie: psuje ci się auto w połowie trasy  
z Warszawy do Dziwnowa (644 km). 
Dziwnów to świetna wakacyjna miejscówka nad morzem… 

za dowiezienie auta lawetą do warsztatu 
blisko miejsca zamieszkania. 

5,16 zł x 300 km = 1548zł 

Możesz też naprawiać auto gdzieś na trasie. Znalazłeś 
warsztat 70 km od miejsca zdarzenia. Laweta ściąga cię  
z autostrady i wiezie do warsztatu. Za holowanie płacisz 361 
zł. Naprawa potrwa dwa dni. Płacisz też za hotel i jedzenie,  
bo nie opłaca się wracać do domu.

Koszt zależy m.in. od opcji, jaką wybierzesz, oraz od wieku auta. 
Możesz znaleźć pakiet za mniej niż 100 zł i taki, który kosztuje 
powyżej 300 zł w wersji „all inclusive”. Poszukaj takiego 
wariantu, który najlepiej zabezpieczy twoje potrzeby.

Pakiet assistance to wydatek rzędu

rocznie**100-300 zł

za 250 zł możesz kupić assistance bez limitu  
kilometrów lub z wysokim limitem holowania (500-600 km). 

Przykładowo, 

*To przykładowe stawki – ceny różnią się w zależności od firmy, regionu. Wiadomo też, że szwagier lub znajomy pomogą za darmo, ale nie zawsze masz szwagra 
z lawetą! Nie każdy samochód  możesz też holować na lince. Jeżeli masz samochód z automatyczną skrzynią biegów, zostaje tylko laweta, nawet gdy do awarii 
dojdzie parę kilometrów od domu.
**Ceny na bazie własnych ubezpieczeń pracowników PIU.

*** tyle możesz zapłacić, to przykładowe stawki brutto, na podstawie kosztorysów przedstawionych przez ubezpieczycieli zrzeszonych w PIU. Ceny różnią się 
w poszczególnych krajach, możesz znaleźć te usługi taniej lub drożej, możesz skorzystać z pomocy znajomego lub szwagra. 

Holowanie do 25 km to 250 EUR. Do tego 
dopłacasz 30 EUR za załadunek/rozładunek 
i 3 EUR za każdy dodatkowy km.  
Poruszasz się w tzw. trójkącie: dojazd/
transport/powrót.

Wynajem pojazdu zastępczego to nawet 85 EUR 
za dobę.

Transport przyczepy i bagażu – 3,5 EUR za 
każdy km (po tzw. trójkącie czyli dojazd/
transport/powrót).
Parking strzeżony to nawet 40 EUR za dobę 
parkowania.
Zakwaterowanie – może cię kosztować nawet 
150 EUR za osobę za dobę – gdy trzeba będzie 
poczekać na naprawę***. 

Usprawnienie pojazdu na miejscu  to ok. 300 EUR 
– często drobne usterki załatwia się od ręki.1.
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W Norwegii jest trzy razy drożej niż w Chorwacji.  
Nasze zestawienie nie uwzględnia różnic w cenach pomiędzy poszczególnymi krajami – to średnie przykładowe stawki 

– mniej więcej tak kształtują się ceny w Europie. 

W tym roku raczej nie planujesz wyjazdu za granicę?  
Nigdy nic nie wiadomo, a gdyby znajomi cię namówili na wypad do Berlina w sierpniu? 

 POLICZ! Co się bardziej opłaca? Ponosić koszty z własnej kieszeni, czy skorzystać ze wsparcia 
ubezpieczyciela za stawkę znacznie niższą niż np. jednorazowe holowanie?

Nie oszczędzaj na ochronie!


