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Ubezpieczenia SEAT
Ochrona i bezpieczeństwo w każdych warunkach

01.

Ubezpieczenie
nowego samochodu
Czy powierzyłbyś swój nowy wymarzony samochód
komuś, komu nie ufasz? To oczywiste, że nie.
Dlatego już w momencie zakupu podaruj swojemu SEAT-owi
ochronę, na jaką zasługuje. Z Ubezpieczeniem SEAT zyskasz
pewność profesjonalnej obsługi i gwarancję bezpieczeństwa.
Dzięki temu Twój wymarzony samochód będzie służył Ci przez
długie lata.
•

Promocyjna stawka w wybranych ofertach
ubezpieczeniowych dla wszystkich modeli SEAT-a.

•

Możliwość włączenia składki ubezpieczeniowej w raty
kredytu lub leasingu SEAT Financial Services.

•

Szeroki zakres assistance: pomoc na miejscu zdarzenia,
holowanie lub auto zastępcze.

•

Pokrycie kosztów zakwaterowania lub pomoc
w kontynuacji podróży w razie wypadku.
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02.

Wznowienie
ubezpieczenia
Przyzwyczaiłeś się do
wysokich standardów obsługi
u Autoryzowanych Partnerów
Serwisowych SEAT-a i spokoju,
jaki daje Ci Twoja polisa?
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Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Ubezpieczenie SEAT zapewnia ochronę
Twojego samochodu dokładnie w takim zakresie, na jakim Ci zależy. A Ty zapłacisz
tylko za wybrane opcje. W dodatku, przedłużając polisę, możesz otrzymać zniżkę.
•

Dodatkowe zniżki za serwisowanie auta w ASO oraz dla pojazdów
wyposażonych w systemy bezpiecznej jazdy.

•

Możliwość rozłożenia składki nawet na 12 rat.

•

Dopasowanie ubezpieczenia do potrzeb dzięki szerokiemu wyborowi opcji
dodatkowych.

•

Maksymalne zniżki już po 3 latach bezszkodowej jazdy – również dla firm.

•

Oferta dostępna dla pojazdów nawet do 15 roku eksploatacji.

03.

Ochrona pogwarancyjna
To, że Twój samochód ma już parę lat, nie znaczy,
że nie zasługuje na atrakcyjną ochronę
ubezpieczeniową. W końcu to SEAT.
Dzięki CAR PROTECT obniżysz koszty użytkowania
samochodu po upływie gwarancji fabrycznej.
Wybierz Wariant Programu, a ubezpieczyciel w jego ramach
pokryje koszty usunięcia ewentualnych awarii. Niezależnie od
tego, czy jesteś jego pierwszym, czy też kolejnym właścicielem.
•

Do wyboru 4 warianty o różnym zakresie ochrony: Srebrny,
Złoty, Platynowy, Diamentowy. Najwyższy wariant,
Diamentowy, zapewnia ochronę porównywalną z zakresem
gwarancji fabrycznej.

•

Ochrona aż do 10 roku eksploatacji auta.

•

Profesjonalne naprawy w Autoryzowanych Stacjach
Obsługi SEAT na terenie całej Polski i w krajach europejskich*.

•

Naprawy wyłącznie z użyciem oryginalnych części
zamiennych, zgodnie z technologią producenta na koszt
zakładu ubezpieczeń.

•

 chrona od kosztów awarii nieograniczona limitem
O
kilometrów.

* Wyszczególniona lista znajduje się w Warunkach Ogólnych Ubezpieczenia.
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Wybierz
Ubezpieczenia SEAT
Korzystaj z najwyższych standardów przez lata.
Ubezpieczenia SEAT to więcej niż usługi. To ściśle określone
standardy ochrony ubezpieczeniowej stworzone z myślą
o wymagających użytkownikach samochodów. Chcemy,
by każdy z naszych Klientów miał poczucie bezpieczeństwa
i komfortu, które pozwoli mu czerpać przyjemność z użytkowania
swojego SEAT-a.
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•

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych zapewniający ochronę
w zakresie OC, Autocasco, Assistance oraz NNW.

•

Bezpośrednia Likwidacja Szkód (z pominięciem
ubezpieczyciela sprawcy).

•

Gwarancja likwidacji szkód u Autoryzowanych Partnerów
Serwisowych SEAT-a.

•

Wykonywanie ewentualnych napraw wyłącznie z użyciem
oryginalnych i nowych części zamiennych.

•

Ubezpieczenie kosztów napraw zabezpieczające
w przypadku nieprzewidzianych kosztów związanych
z awarią auta.

•

Oferta przygotowana we współpracy z profesjonalistami
z największych towarzystw ubezpieczeniowych: TUiR Allianz
Polska S.A., STU Ergo Hestia S.A., TUiR Warta S.A. oraz
europejskim ekspertem w obszarze produktów przedłużonej
gwarancji – Volkswagen Versicherung AG.

•

Kompleksowa obsługa w Salonach i Serwisach SEAT-a
na terenie całej Polski.

Ubezpieczenia SEAT
Ubezpieczenia SEAT to pełna ochrona ubezpieczeniowa samochodów nowych i używanych.
Program CAR PROTECT przygotowany jest przez SEAT Financial Services we współpracy z Volkswagen Versicherung AG.
To renomowany i doświadczony ubezpieczyciel, europejski ekspert w obszarze produktów o przedłużonej gwarancji.
Dla Ciebie współpraca z Volkswagen Versicherung to:
•

kompleksowa ochrona i wygoda,

•

szybka likwidacja szkód i krótki czas oczekiwania na decyzję,

•

naturalny wybór przy zakupie auta z grupy Volkswagen.

Kliknij i SPRAWDŹ BEZ WYCHODZENIA Z DOMU
Ubezpieczenia SEAT
Infolinia: 800 103 301 lub +48 22 528 96 28

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.
Szczegóły produktów dostępne są u Dealerów. Ubezpieczenia SEAT to oferta ubezpieczeniowa przygotowana przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o., KRS: 145750, NIP: 782-12-35-452, kapitał zakładowy: 50 000 PLN; Spółka
z siedzibą w Warszawie (00-124), Rondo ONZ 1, tel. +48 22 538 70 00, fax +48 22 538 70 70, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Pod nazwą SEAT Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi
ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).
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