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Zakres terytorialny (*Europa z wyłączeniem 

Islandii, Kazachstanu, Kosowa, Malty, Mołdawii oraz 

terytoriów państw europejskich położonych poza Europą)

Polska Polska + Europa

Dosprzedaż/zmiana zakresu

Wiek pojazdów

PZU Truck Assistance

Warunki Sprzedaży

Dla kogo

● samochody specjalne pożarnicze

● ciągniki samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 44 ton

● autobusy

● przyczepy o ładowności powyżej 2 ton i o dopuszczalnej masie całkowitej do 44 ton
Rodzaje pojazdów

● Osoba Fizyczna Prowadząca Działalność Gospodarczą

max do 15 lat

w trakcie trwania umowy wymaga zgody UW

● samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 44 ton                                                                                                

● łącznie z OC lub AC                                                                                                                                                                                                                         

● Klient flotowy MSP

● Klient flotowy korporacyjny

● Leasing

● przyczepy rolnicze o ładowności powyżej 2 ton i o dopuszczalnej masie całkowitej do 44 ton

● naczepy specjalne o dopuszczalnej masie całkowitej do 44 ton

● naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 44 ton

● umowa PWD (Pomoc w Drodze) roczna



Wypadek TAK TAK

Awaria pojazdu - TAK

Awaria ogumienia - TAK

Zablokowanie pojazdu (np. w ślepej 

uliczce, wąskim rondzie)
- TAK

Rozładowanie akumulatora - TAK

Kradzież pojazdu TAK TAK

Brak paliwa, niewłaściwe paliwo - TAK

Zatrzaśnięcie kluczyków/kradzież 

kluczyków
- TAK

Uszkodzenia ciała lub śmierć 

ubezpieczonego
- TAK

Nagłe zachorowanie kierowcy - TAK
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Naprawa na miejscu do 1.700 zł do 3.500 zł

Holowanie pojazdu z jego podniesiem 

i sprzątaniem po wypadku
do 150 km (do najbliższego warsztatu), max do 4.300 zł

do 150 km (do najbliższego warsztatu), max do kwoty 

13.000 zł

Parking do 3 dni do 3 dni

Organizacja przeładunku towaru - koszt przeładunku pokrywa ubezpieczony

Organizacja wynajmu pojazdu 

zastępczego
-

(gdy naprawa pojazdu nie jest możliwa w ciągu 12 godzin). 

PZU nie zapewnia organizacji pojazdu zastępczego 

przystosowanego do przewozu towarów niebezpiecznych 

(ADR); koszt wynajmu pojazdu zastępczego pokrywa 

ubezpieczony

Dozór ładunku - max 3 doby i max do kwoty 650 zł

Odblokowanie pojazdu - do 4.500 zł. Holowanie do 1.500 m

Złomowanie pojazdu - max do kwoty 2.100 zł

Nocleg dla ubezpieczonych
max 3 doby (unieruchomienie w odległości powyżej 50 km 

od siedziby)

max 3 doby (unieruchomienie w odległości powyżej 20 km 

od siedziby)

Przewóz do warsztatu TAK TAK

Przewóz do miejsca docelowego - TAK

ZDARZENIA OBJĘTE OCHRONĄ

ŚWIADCZENIA
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Przewóz po odbiór naprawionego 

pojazdu
TAK TAK

Podróż zmiennika kierowcy - TAK

Odwiedziny w szpitalu -
jednorazowy przejazd jednej osoby, wraz z noclegiem tej 

osoby do 3 dni 

Transport zwłok - TAK

Dowóz paliwa - unieruchomienie w odległości powyżej 20 km

Wymiana koła -
do 150 km (holowanie do najbliższego warsztatu) i max do 

kwoty 13.000 zł

Doładowanie akumulatora - unieruchomienie w odległości powyżej 20 km

Przewóz do szpitala - TAK

Tłumacz telefoniczny - TAK

Przesyłka części zamiennych - TAK
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● postępowania w razie zajścia wypadku 

ubezpieczeniowego

● postępowania w razie zajścia wypadku 

ubezpieczeniowego

● telefonów pomocy drogowej ● telefonów pomocy drogowej

● sieci warsztatów ● sieci warsztatów

● jednorazowego przekazania pilnej wiadomości związanej

z wypadkiem ubezpieczeniowym osobie wskazanej przez

ubezpieczonego

● możliwości wynajmu pojazdu zastępczego

● możliwości uzyskania odpłatnej pomocy spośród usług

organizowanych przez PZU oraz organizacji tej pomocy

● jednorazowego przekazania pilnej wiadomości związanej 

z wypadkiem ubezpieczeniowym osobie wskazanej

przez ubezpieczonego

● możliwości uzyskania odpłatnej pomocy spośród usług

organizowanych przez PZU oraz organizacji tej pomocy

● formalności jakich należy dopełnić w celu uzyskania 

dokumentów zastępczych utraconych lub skradzionych za 

granicą: paszportu, wizy, prawa jazdy, dowodu 

rejestracyjnego pojazdu;

Limity świadczeń

ŚWIADCZENIA

Usługi informacyjne

Limity ww. stanowią górną granicę odpowiedzialności PZU

i ustalone są na jeden wypadek ubezpieczeniowy


