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Adres do korespondencji: 

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, POLAND 

http://www.f inancialserv ices.man.eu/pl 

NIP: 5342371736,  

Sąd Rejonowy  dla m. st. Warszawy  KRS: 0000285100 

Kapitał zakładowy  wpłacony  16 000 000,00 PLN 

Pod nazwą MAN Financial Services oferowane są usługi leasingowe i wynajmu oraz mobilność (przez MAN Financial Services Poland Sp. z o.o.),  
a także usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o., innych agentów oraz brokerów ubezpieczeniowych). 
 

 

 

Poniższa tabela wyjaśnia różnice pomiędzy poszczególnymi pakietami, a także 

zasadami, do których zastosowanie się jest niezbędne do realizacji świadczeń z tytułu 
posiadania ochrony ubezpieczeniowej  

 

 

Nazwa produktu 
Ubezpieczenie  

MAN FINACIAL SERVICES (MFS) ASSISTANCE 
MAN MOBILE 24  

Okres ochrony Zgodny z okresem umowy leas ingu / na jmu 
W okres ie trwania gwarancji pojazdu oraz po 
jego upływie, niezależnie od czasu użytkowania 
pojazdu 

Zakres 
ubezpieczenia 

* Pomoc techniczna (naprawa pojazdu na miejscu 
zdarzenia, holowanie pojazdu, postój pojazdu na 

parkingu s trzeżonym, dostarczenie części  
zamiennych, dozór ładunku na miejscu zdarzenia , 
organizacja  przeładunku na zastępczy ś rodek 

transportu, złomowanie pojazdu); 
* Pomoc dla załogi pojazdu (powrót do miejsca  

zamieszkania, zakwaterowanie w oczekiwaniu na  
naprawę, odbiór naprawionego pojazdu, pomoc 
tłumacza  przez telefon, organizacja  tłumacza, 

dostarczenie brakujących dokumentów) ; 
* Pomoc prawnika i finansowa (organizacja udziału  
prawnika reprezentującego Ubezpieczonego, wpłata 

kaucji ); 
* Pomoc medyczna (pierwsza informacja medyczna, 

wizyta  lekarza, transport medyczny, pokrycie 
kosztów hospita l i zacji , transport zwłok, 
dostarczenie niezbędnych leków, kierowca 

zastępczy); 
*  Pomoc informacyjna 
Szczegółowe warunki  ubezpieczenia  z 
uwzględnieniem limitów i  świadczeń zawarte są w 
WYCIĄGU Z SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW 
UBEZPIECZENIA MFS ASSITANCE 

* Koordynacja napraw i  usuwania  wszelkiego 
typu usterek technicznych pojazdów MAN i  

NEOPLAN w Polsce i  poza  granicami  Polski ; 
* Umówienie wizyty na przegląd  pojazdu; 
* Zorganizowanie gwarancji płatności na  

pokrycie kosztów czynności  naprawczych i  
towarzyszących naprawie , jeżel i  takie 

zabezpieczenie jest wymagane  
* Holowanie na koszt producenta do 
najbliższego serwisu MAN - zgodnie z Ogólnymi  

Warunkami Gwarancji MAN, w pierwszym roku 
oraz w drugim, jeżeli  usterka  dotyczyła  układu 
napędowego; 

* Koordynacja usług naprawczych i  
holowniczych pojazdów objętych kontraktem  

typu MAN Ass is tance/MAN Pannenservice ; 
* Pomoc informacyjna - wskazanie najbl i ższej 
stacji serwisowej MAN, informacja  o godzinach 

otwarcia  i  zakres ie pomocy serwisu MAN; 

Zdarzenia objęte ochroną, należy zgłaszać pod poniższe numery telefonów, przy jednoczesnym uwzględnieniu zakresu 
ochrony w poszczególnych produktach. 

Zgłoszenie zdarzenia 
Centrum Alarmowym Ass is tance  

Tel .: +48 22 57 59 366 

MAN MOBILE 24  
Tel .: 00800 mobi le24 

Tel .:  00 800 66 24 53 24 
Tel .: +48 22 229 90 00 

Tel : +49 180 53 53 53 338 

 
 


