
Ubezpieczenie Pakiet Motocykle

POROZMAWIAJMY
O UBEZPIECZENIACH

Co to jest Pakiet Motocykle*?
Jest to kompleksowy pakiet ubezpieczeń z szerokim zakresem ochrony, który obejmuje ubezpieczenia: odpowiedzialności 
cywilnej, AC, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance. W ramach ubezpieczenia AC istnieje możliwość rozszerzenia 
jego zakresu o atrakcyjne opcje dodatkowe.

Dla kogo przeznaczony jest Pakiet Motocykle?
Pakiet Motocykle został stworzony specjalnie z myślą o motocyklistach i ich jednośladach. Ubezpieczeniem mogą zostać 
objęte pojazdy: 
 do 20 roku eksploatacji w przypadku motocykli nowo przyjmowanych do ubezpieczenia, 
 powyżej 20 roku eksploatacji w przypadku kontynuacji umowy w Compensie.

Zakres

Dlatego ruszaj po ubezpieczenie 
Pakiet Motocykle! 

Nigdy nie wiadomo, 
co jest za zakrętem… 

* Pakiet Motocykle jest nazwą marketingową. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczeń dla motocykli dostępne są w OWU Compensa Komunikacja.

Gdzie znaleźć informacje o Pakiecie Motocykle?
Na stronie www.compensa.pl  
W każdej placówce terenowej Compensy (spis placówek na stronie www.compensa.pl)

Jak zgłosić szkodę?
 Przez stronę internetową www.compensa.pl 
 Dzwoniąc pod nr infolinii: + 48 22 501 61 00
  Pisemnie, za pośrednictwem poczty, na adres: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, 02-342 Warszawa,  
Al. Jerozolimskie 162
 Wysyłając e-mail na adres: dokumenty@compensa.pl

Druk zgłoszenia szkody dostępny jest na stronie www.compensa.pl

Ryzyko Zakres

OC
Zakres ubezpieczenia zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.)

AC Ubezpieczenie dostępne dla wszystkich motocykli i motorowerów. Ochroną objęte są zniszczenie lub uszkodzenie 
pojazdu oraz kradzież pojazdu.

AC 
opcje 
dodatkowe

  Stała suma ubezpieczenia
  Utrzymanie wartości rynkowej pojazdu
  Klauzula akcesoria motocyklowe:  
– SU   4 000 zł 
– SU   6 000 zł 
– SU   8 000 zł 
– SU 10 000 zł

Zakres ochrony dotyczy szkód powstałych w wyniku zdarzenia objętego ochroną AC (z wyłączeniem kradzieży). 
Ochroną objęta jest odzież motocyklisty, tj. kask, buty, rękawice, spodnie, kurtka, kombinezon, do wysokości SU. 
Klauzula może zostać zawarta w trakcie trwania umowy, a okres ochrony kończy się z chwilą końca ochrony polisy 
AC.

ASSISTANCE
Możliwość dostosowania zakresu ubezpieczenia do własnych potrzeb:
   BAZA
  ROZSZERZONY (modyfikowalny w zakresie limitu holowania i czasu używania pojazdu zastępczego) 

NNW
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków do wyboru SU: 10 000, 15 000, 20 000,  
30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 70 000, 80 000, 90 000 lub 100 000 zł z możliwością zwiększenia pięciokrotnie SU 
w przypadku śmierci Ubezpieczonego będącego kierowcą.

GAP Ubezpieczenie utraty wartości pojazdu.
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Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego. Warunki ubezpieczenia 
oraz koszty i ryzyka z nim związane, jak również informacje na temat ograniczenia odpowiedzialności Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group określone są 
w ogólnych warunkach ubezpieczenia, dostępnych na www.compensa.pl. 


