AVTO ASISTENCA
Ko potrebujete pomoč na cesti

PREDNOSTI AVTO ASISTENCE
POMOČ OB TEŽAVAH NA CESTI

• Z Avto asistenco ste zavarovani za primere, ko je vaše vozilo nevozno zaradi okvare,
prometne nezgode, kraje, težav s ključi, pnevmatikami ali gorivom.
• Na kraju dogodka uredimo manjša popravila avtomobila ali ga pripeljemo v najbližji servis.
Zavarovancu in njegovim sopotnikom pa priskrbimo prevoz ali jim pokrijemo stroške prenočišča.
• Avto asistenca vam krije tudi stroške nujnega zdravljenja v tujini.

VELJA DOMA IN V TUJINI

24 UR NA DAN VSE DNI V LETU
SKLENE SE LAHKO SAMOSTOJNO ALI KOT DODATEK K ZAVAROVANJU
AVTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI ALI KASKO ZAVAROVANJU VOZILA

KAJ VAM ZAGOTAVLJA AVTO ASISTENCA
GLEDE NA ŠTEVILO DNI, KI JIH PREŽIVITE NA CESTI, IN POGOSTE POTI V TUJINO,
LAHKO IZBIRATE MED TREMI MOŽNOSTMI ASISTENCE:
AVTO ASISTENCA M
• Prava izbira za voznike, ki se vozijo pretežno po Sloveniji.
• Vključuje organizacijo pomoči in krije stroške popravil manjših
okvar ter vleko vozila.
AVTO ASISTENCA L
• Primerna je za voznike, ki so pogosto na poti – ne le doma, temveč tudi v tujini.
• Krije stroške ob težavah doma in v tujini; iz tujine pripeljemo zavarovanca, njegovo vozilo in sopotnike.
• Zagotavlja hitro pomoč na cesti in nujno zdravljenje ob prometni nezgodi v tujini.
AVTO ASISTENCA XL
• Za voznike, ki so pogosto na poti, doma in v tujini.
• Najobsežnejša ponudba avtomobilske asistence.
• Vključuje vsa kritja Avto asistence L z višjimi zavarovalnimi vsotami in limiti ter velja na širšem geografskem območju.
• Krije tudi stroške popravila manjše poškodbe pnevmatike ali ustrezen del stroškov nove ob večji poškodbi, ki se lahko zgodi v Sloveniji.

KO POTREBUJETE POMOČ, SMO VAM NA VOLJO:
080 88 48 KLIC IZ SLOVENIJE
+386 (0)5 66 28 500 KLIC IZ TUJINE
Več informacij dobite pri svojem zavarovalnem zastopniku in na www.generali.si.

