
Pakiet
AUTO

Dajemy energię 
na każdą

drogę



pomoc w razie wypadku pojazdu

pomoc w razie wypadku, awarii lub kradzieży 
pojazdu, a także nieszczęśliwego wypadku 
lub nagłego zachorowania 

wynajem pojazdu zastępczego w następstwie 
wypadku lub kradzieży pojazdu na 3, 7, 14 
lub 21 dni

wymiana koła na miejscu zdarzenia, naprawa 
uszkodzonego ogumienia lub holowanie 

naprawa lub wymiana szyb w pojeździe

ochrona bagażu albo boxu dachowego 
w wyniku wypadku pojazdu

świadczenia medyczne i leczenie po wypadku
komunikacyjnym dla kierowcy i pasażerów

ubezpieczenie z tytułu uszkodzenia ciała lub 
rozstroju zdrowia w związku z ruchem pojazdu 

Zielona Karta

obowiązkowe ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych 

dobrowolne ubezpieczenie
zapewniające ochronę w przypadku 
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu, 
jego części lub wyposażenia

Pakiet AUTO  
z ubezpieczeniami dla Ciebie

Wspieramy w wielu trudnych 
sytuacjach, które mogą 
wydarzyć się na drodze

Szybki kontakt
pewne ubezpieczenie!

formularz na wiener.pl

kontakt@wiener.pl

22 469 69 69
pn – pt, 08:00-18:00

Zapytaj Agenta o ofertę dla Ciebie!

Pieczątka Agenta

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group (Wiener) jest 
zakładem ubezpieczeń majątkowych działającym na polskim 
rynku od 1990 r. Należy do międzynarodowego koncernu 
Vienna Insurance Group, lidera ubezpieczeniowego w Europie 
Środkowo- Wschodniej.

Oferujemy produkty i usługi dostosowane do potrzeb 
zmieniającego się rynku. Jednak niezmiennie najważniejszy
jest dla nas Klient. Możesz mieć pewność, że zawsze 
zaproponujemy skrojone na Twoją miarę najlepsze 
rozwiązania. 

Paleta naszych produktów obejmuje ubezpieczenia: 
komunikacyjne, osobowe, rolne, majątkowe, podróżne, 
zdrowotne oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw.

O nas

all risk  
najszersza ochrona pojazdu,

gwarantowana  suma 
ubezpieczenia jako opcja,

Assistance Podstawowy  
w pakiecie z OC lub AC,   

pojazd zastępczy  
na czas naprawy w sieci partnerskiej, 

organizacja świadczeń medycznych
po wypadku komunikacyjnym jako opcja, 

bezpośrednia  
likwidacja szkód.

Wszechstronna ochrona Twojego 
samochodu, a dla Ciebie ochrona 
świadczeń medycznych:

Wiener TU S.A.
Vienna Insurance Group
ul. Wołoska 22A
02-675 Warszawa

T  +48 22 469 69 69
F  +48 22 469 69 70
E  kontakt@wiener.pl wiener.pl

Materiał reklamowy niestanowiący oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
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