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

Okres ochrony

Zgodny z okres em umowy l ea s i ngu / na jmu

Zakres
ubezpieczenia

* Pomoc techniczna (na prawa pojazdu na mi ejs cu
zda rzenia, holowanie poja zdu, pos tój poja zdu na
pa rki ngu s trzeżonym, dos ta rczeni e częś ci
za mi ennych, dozór ładunku na mi ejs cu zda rzeni a ,
orga ni za cja przeła dunku na za s tępczy ś rodek
tra ns portu, złomowa ni e poja zdu);
* Pomoc dla załogi pojazdu (powrót do mi ejs ca
za mi eszkania, zakwaterowani e w oczeki wa ni u na
na prawę, odbiór na pra wi onego poja zdu, pomoc
tłuma cza przez tel efon, orga ni za cja tłuma cza ,
dos ta rczeni e bra kujących dokumentów);
* Pomoc prawnika i finansowa (orga nizacja udziału
pra wnika reprezentującego Ubezpieczonego, wpłata
ka ucji );
* Pomoc medyczna (pi erwsza informacja medyczna,
wi zyta l eka rza , tra ns port medyczny, pokryci e
kos ztów hos pi ta l i za cji , tra ns port zwłok,
dos ta rczeni e ni ezbędnych l eków, ki erowca
za s tępczy);
* Pomoc informacyjna
Szczegółowe
wa runki
ubezpi eczeni a
z
uwzgl ędnieniem limitów i świadczeń za wa rte s ą w
WYCIĄGU
Z
SZCZEGÓLNYCH
WARUNKÓW
UBEZPIECZENIA MFS ASSITANCE

MAN MOBILE 24
W okres ie trwania gwarancji pojazdu oraz po
jego upływie, niezależnie od czasu użytkowania
poja zdu
* Koordynacja napraw i us uwa ni a ws zel ki ego
typu us terek techni cznych poja zdów MAN i
NEOPLAN w Pol s ce i poza gra ni ca mi Pol s ki ;
* Umówienie wizyty na przegl ąd poja zdu;
* Zorganizowanie gwarancji płatności na
pokryci e kos ztów czynnoś ci na pra wczych i
towa rzys zących na pra wi e , jeżel i ta ki e
za bezpi eczeni e jes t wyma ga ne
* Holowanie na koszt producenta do
najbliższego serwisu MAN - zgodnie z Ogól nymi
Wa runkami Gwarancji MAN, w pi erws zym roku
ora z w drugim, jeżeli us terka dotyczyła ukła du
na pędowego;
*
Koordynacja
usług
na pra wczych
i
hol owni czych poja zdów objętych kontra ktem
typu MAN As s i s ta nce/MAN Pa nnens ervi ce ;
* Pomoc informacyjna - ws ka za ni e na jbl i żs zej
s ta cji s erwisowej MAN, i nformacja o godzi na ch
otwa rci a i za kres i e pomocy s erwi s u MAN;

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

Zgłoszenie zdarzenia

Centrum Al a rmowym As s i s ta nce
Tel .: +48 22 57 59 366

MAN Financial Serv ices Poland Sp. z o.o.
Al. Katowicka 9a WOLICA
05-830 Nadarzy n
POLAND

MAN MOBILE 24
Tel .: 00800 mobi l e24
Tel .: 00 800 66 24 53 24
Tel .: +48 22 229 90 00
Tel : +49 180 53 53 53 338

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

Adres do korespondencji:
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, POLAND

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 ubezpieczeniowyc h).

