
 
 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 
 

    

    

    

    

     

    

 

 

  

 

  

  

   

  nie może być wyższa niż:
- stawka dobowa wynajmu nie może odbiegać od stawek oferowanych na lokalnym rynku, jednocześnie

- klasa pojazdu zastępczego nie może być wyższa niż klasa pojazdu, w którym została zgłoszona szkoda

  odszkodowania
  może być wydłużony o 7 dni „na organizację zakupu innego pojazdu”, jednak nie dłużej niż do dnia wypłaty
  do ruchu po drogach publicznych; w przypadku zaistnienia szkody całkowitej uzasadniony czas wynajmu
  dokumentację), w przypadku uszkodzeń pojazdu powodujących naruszenie zasad dopuszczenia pojazdu

- wynajem następuje na uzasadniony racjonalnie czas (ustalany indywidualnie w oparciu o zgromadzoną

  publicznych
  uszkodzeń  pojazdu  nie  powodujących  naruszenia  zasad  dopuszczenia  pojazdu  do  ruchu  po  drogach
  ofertowego / kosztorysu warsztatu z uwzględnieniem czasu dodatkowego organizacyjnego w przypadku

- wynajem  następuje  na  czas  technologiczny  naprawy  wynikającym  z  oceny  technicznej / kosztorysu

  realnej możliwości zastąpienia potrzeby przemieszania się przy użyciu innych środków
- ma  miejsce  celowość  i  ekonomiczne  uzasadnienie  do  wynajęcia  pojazdu  zastępczego,  w  tym  nie  ma

kosztów auta zastępczego nastąpi na poniższych warunkach:
EUROINS,  a  zamierzasz  skorzystać  z  usług  innego  dostawcy  w  tym  zakresie,  informujemy,  że  refundacja 
Jednocześnie  w  przypadku,  gdy  nie  jesteś  zainteresowany  zapewnieniem  pojazdu  zastępczego  przez 

wysyłane od chwili przyjęcia zawiadomienia o szkodzie.
kontaktowe  tj.  numer  telefonu  i  adres  poczty  elektronicznej  znajdują  się  w  każdym  piśmie,  które  jest 
Ci na przyspieszeniu sprawy, która Cię interesuje, sugerujemy bezpośredni kontakt z likwidatorem – dane 
udzielane w kolejności wpływu - jeśli zatem otrzymałeś jakąkolwiek korespondencję od likwidatora i zależy 
pod nr +48 243 84 84 lub napisz szkody@eins.pl, podając w tytule numer szkody (odpowiedzi na pytania są 
możliwość skorzystania z pojazdu zastępczego. Jeśli jesteś zainteresowany pojazdem zastępczym, zadzwoń 
osoby  ubezpieczonej  w  EUROINS,  czasowo  utraciły  możliwość  korzystania  z  własnego  pojazdu,  oferuje 
EUROINS wychodząc naprzeciw potrzebom osób, które w wyniku zdarzenia drogowego powstałego z winy 

  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Zasady refundacji kosztów wynajmu auta zastępczego w ramach realizacji umowy obowiązkowego

 klasa N                                                     190 PLN netto
 klasa M                                                    110 PLN netto
 klasa R                                                      178 PLN netto
 klasa K                                                      168 PLN netto
 klasa I Premium                                      440 PLN netto
 klasa I Premium Crossover                   220 PLN netto
 klasa I                                                       160 PLN netto
 klasa I Crossover                                    140 PLN netto
 klasa F                                                      490 PLN netto
 klasa E                                                      225 PLN netto
 klasa D, D+, D Aut                                  121 PLN netto
 klasa C Aut                                              112 PLN netto
 klasa C, C+                                                 79 PLN netto
 klasa B "L"                                                 93 PLN netto
 kalsa B, B+, B Aut                                     70 PLN netto  
 klasa A                                                       65 PLN netto
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Jeśli nie potrafisz określić klasy swojego pojazdu lub nie jest wymieniona na liście powyżej, zadzwoń pod nr 
+48 243 84 84 lub napisz szkody@eins.pl, podając w tytule numer szkody (odpowiedzi na pytania są 
udzielane w kolejności wpływu - jeśli zatem otrzymałeś jakąkolwiek korespondencję od likwidatora i zależy 
Ci na przyspieszeniu sprawy, która Cię interesuje, sugerujemy bezpośredni kontakt z likwidatorem – dane 
kontaktowe tj. numer telefonu i adres poczty elektronicznej znajdują się w każdym piśmie, które jest 
wysyłane od chwili przyjęcia zawiadomienia o szkodzie. 

 

Warunkiem dokonania przez EUROINS refundacji kosztów wynajmu pojazdu zastępczego są: 

- osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej - przedłożenie umowy najmu i/lub rachunku 
i/lub faktury VAT za wynajem pojazdu zastępczego i/lub inne dokumenty  

- osoby lub podmioty prowadzące działalność gospodarczą – przedłożenie: zaświadczenia z CEIDG lub 
innego dokumentu wskazującego na charakter prowadzonej działalności gospodarczej, oświadczenie o 
konieczności skorzystania z pojazdu zastępczego wraz z dowodami potwierdzającymi taki stan faktyczny 
oraz rachunku i/lub faktury za wynajem pojazdu zastępczego. 

 
 
Zgodnie z Art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 Nr 124 poz. 1152) 
 
1. W razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym, o którym mowa w art. 4 pkt 1-3, osoba uczestnicząca w nim, z uwzględnieniem ust. 

2, jest obowiązana do: 
 

1)  przedsięwzięcia wszystkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, starania się o złagodzenie skutków zdarzenia oraz 
zapewnienia pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak również w miarę możliwości zabezpieczenia mienia osób poszkodowanych, 

 
2)  zapobieżenia, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody. 
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