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Przewagi konkurencyjne w autocasco

Allianz
Przewagi produktowe

Aviva

yy Prosta konstrukcja produktu zapewnia prosty wybór między czterema wariantami;
yy Przewodnik po ubezpieczeniu Mój Samochód – ogólne
warunki ubezpieczeń napisane w przystępny sposób;
yy Ryzyko kradzieży w AC rozszerzono na terytorium
Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i europejskie terytorium Rosji bez dodatkowej opłaty (w pakiecie Ekstra
i Max);
yy Brak redukcji sumy ubezpieczenia w zakresie ochrony,
a stała suma ubezpieczenia dla pojazdów do 6 lat (w pakiecie Max);
yy Brak obligatoryjnych franszyz integralnych i udziałów własnych dla młodych kierowców.

Przewagi produktowe

yy Zawarcie nowej umowy na pojazdy do 15. roku
eksploatacji, ale pozwalamy klientom odnawiać
polisę na samochody starsze (nawet ponaddwudziestoletnie);
yy Nie zmuszamy klienta do podejmowania zbyt wielu
decyzji na etapie zawierania umowy – najistotniejsze
rzeczy są w zakresie:
yy zakres terytorialny obejmujący od razu
Europę (bez Rosji),
yy kradzież w cenie – nie trzeba o nią dodatkowo
rozbudowywać ochrony,
yy nieredukcyjna suma ubezpieczenia (bez dodatkowej składki);
yy Szeroki wachlarz możliwości wyboru metody likwidacji szkody (warsztat – ASO, współpracujący
z Avivą, dowolny wybrany przez klienta albo metoda
kosztorysowa);
yy Możliwość naprawy pojazdu na częściach
oryginalnych bez limitu wieku, a dodatkowo
dla pojazdów w wieku do 5 lat – bez dodatkowej
składki.

Wsparcie sprzedaży

yy Cykliczne szkolenia agentów nie tylko z produktu, ale też
z zasad obsługi serwisowej;
yy Dedykowane materiały dla agentów opisujące produkt
i jego przewagi;
yy Aplikacja Allianz Foto-Asystent – dzięki aplikacji można łatwo wykonać i załączyć bezpośrednio w systemie sprzedażowym zdjęcia z oględzin
pojazdu. Link do aplikacji przesyłany jest SMS-em, nie
potrzeba ściągać dedykowanej aplikacji na telefon.

Likwidacja szkód

Wsparcie sprzedaży

yy Aplikacja Asystent Szkody – mobilny asystent likwidacji szkody, który umożliwi klientom bieżącą kontrolę nad procesem likwidacyjnym. Dzięki rozwiązaniu
poszkodowany może krok po kroku śledzić w dowolnym
miejscu i czasie, co się dzieje w jego sprawie.

yy Możliwość zakupu ubezpieczenia w pełni online
poprzez responsywny formularz zintegrowany
z serwisem dla klientów MojaAviva (automatyczne wypełnienie danych klienta, pobranie danych
pojazdu poprzez skan Aztec, bezpieczna szybka płatność i odbiór polisy w systemie MojaAviva);
yy Agent ma możliwość – w porozumieniu
z klientem – tak pokierować ścieżką sprzedaży polisy, by obsłużyć klienta samodzielnie
albo przygotować ofertę do samodzielnej akceptacji
(poprzez system MojaAviva). W analogiczny sposób może obsłużyć klienta na etapie odnowienia
(zweryfikować zakres dotychczasowy i albo odnowić umowę z klientem samodzielnie, albo skierować
klienta do jego konta w systemie MojaAviva).

Likwidacja szkód

yy Możliwość zgłoszenia szkody AC przez MojąAvivę
– w procesie w pełni cyfrowym z możliwością wyliczenia wysokości odszkodowania i wypłaty;
yy System wideooględzin – klient oszczędza czas.
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Przewagi konkurencyjne w autocasco
Axa
Przewagi produktowe

yy Autocasco na all risku – ochroną ubezpieczeniową obejmujemy szkody wynikające z wszelkich
nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń (z wyjątkiem
wyłączeń wskazanych w rozdziale I pkt 5 i w rozdziale IX pkt 4 OWUK). Odpowiadamy m.in. za
uszkodzenie pojazdu przez zwierzę, np. gdy kuna
przegryzie przewody w samochodzie;
yy Gwarantowana Suma Ubezpieczenia – czyli stała
(w czasie trwania umowy ubezpieczenia) kwota
odpowiadająca wartości samochodu z dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia
i wskazana w polisie, która jest podstawą do ustalenia wysokości odszkodowania za szkodę całkowitą lub kradzież samochodu. Axa oferuje GSU
dla pojazdów pochodzących z polskiej sieci dystrybucji, w wariancie Serwis ASO – dla pojazdów do
3 lat eksploatacji w cenie, a dla pojazdów powyżej
3 i do 10 lat eksploatacji – jako opcja dodatkowa.
GSU dla pojazdów aż do 10 lat jest rynkowym
wyróżnikiem;
yy Ubezpieczenie bagażu (możliwość dokupienia
zarówno do samego OC, jak i OC+AC – wyróżnik rynkowy!) zarówno od uszkodzeń, jak i od kradzieży. Suma ubezpieczenia wynosząca 3 tys. zł.
Zakres:
yy uszkodzenie bagażu w wyniku wypadku, w którym uszkodzeniu uległ samochód. Przedmioty
przewożone w kabinie samochodu, bagażniku wewnętrznym, boksie dachowym, a także
za pomocą bagażników innego rodzaju (np.
rowery);
yy kradzież bagażu wraz z samochodem, kradzież
bagażu z samochodu (kabiny lub bagażnika
wewnętrznego) lub kradzież bagażu z zamykanego bagażnika zewnętrznego (boks dachowy),
o ile doszło do włamania;
yy Odnawialna suma ubezpieczenia w standardzie, bez dodatkowej składki. Oznacza to brak
konieczności doubezpieczania pojazdu po szkodzie.

Wsparcie sprzedaży

yy Wykorzystanie kodów Aztec – dane zakodowane w kodzie Aztec automatycznie zaczytujemy
do formularza, co znacznie przyspiesza wyliczenie
składki;
yy Inspekcja PhotoSmart – przy ubezpieczeniu
pojazdu w zakresie autocasco może zaistnieć
konieczność wykonania dokumentacji zdjęciowej
samochodu. W Axie nie ma potrzeby, żeby klient
poświęcał czas na umawianie się z rzeczoznawcą,
który wykona zdjęcia. Dzięki aplikacji PhotoSmart
inspekcja pojazdu trwa kilka minut, a Axa otrzymuje dokładną dokumentację zdjęciową. Proces
działa świetnie w kanale agencyjnym, gdzie inspekcję może przeprowadzić zarówno agent, jak i klient
samodzielnie;
yy Polisa Zdalna – klient może zawrzeć umowę
ubezpieczenia za pośrednictwem agenta, ale bez
konieczności wychodzenia z domu. Cały proces
odbywa się „na odległość” i jest zgodny z RODO
i IDD. Klient samodzielne, poprzez aplikację PhotoSmart, może przeprowadzić inspekcję pojazdu,
a dokumenty otrzyma mailowo.

Likwidacja szkód

yy W przypadku likwidacji szkody metodą kosztorysową zapewniamy wysoką stawkę za
roboczogodzinę, dodatkowo kwota jest wpisana
do OWUK – 90 zł brutto. Konkurencja często nie
wskazuje jednoznacznej kwoty, a stosuje zapisy
mówiące o średniej stawce w warsztatach w danym
regionie. Klient stawkę poznaje dopiero podczas
kalkulacji szkody;
yy Szybka likwidacja szkód (AudaSmart) –
klient sam wylicza szkodę za pomocą aplikacji na smartfon. Szybko, sprawnie, a wypłata
odszkodowania następuje nawet w 1 dzień. AudaSmart to narzędzie służące do wykonywania
i dostarczania dokumentacji szkodowej mobilnie
– bez udziału rzeczoznawcy, dodatkowo szacuje
koszty naprawy uszkodzonego pojazdu. Cały proces zajmuje klientowi ok. 8 minut.
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Przewagi konkurencyjne w autocasco

Ergo Hestia
Przewagi produktowe

yy Trzy warianty ubezpieczenia (od utraty pojazdu
po all risks, tj. wszystkie zdarzenia niewyłączone
z ochrony ubezpieczeniowej) wraz z dodatkowymi świadczeniami w zakresie. Każdy z wariantów
posiada dodatkowe usługi w przypadku kradzieży
pojazdu: samochód zastępczy do 7 dni lub wypłata
środków, zakwaterowanie, kontynuacja podróży;
yy Ubezpieczenie obejmuje m.in. zderzenie się pojazdów, uszkodzenie pojazdu, np. na skutek uderzenia w drzewo, krawężnik lub wjechania w dziurę,
uszkodzenie pojazdu przez zwierzęta, pożar (w tym
samozapłon), wybuch, zatopienie pojazdu, uszkodzenie pojazdu w wyniku wandalizmu, uszkodzenie
pojazdu przez przewożony sprzęt sportowy, kradzież
części lub całego pojazdu oraz pokrycie kosztów
dorobienia kluczy w przypadku ich utraty lub zniszczenia;
yy Pełna ochrona w ramach all risks obejmuje również odpowiedzialność za szkody wewnątrz pojazdu
wyrządzone nieumyślnie przez kierowcę, pasażerów
lub przewożony ładunek, a także szkody powstałe na
skutek zwarcia bez znamion pożaru;
yy W ramach autocasco chronimy również wyposażenie dodatkowe – dodatkowe urządzenia i elementy zamontowane w pojeździe,
np. odtwarzacz DVD, nawigacja satelitarna, fotelik
samochodowy;
yy Stała suma ubezpieczenia to kolejne uzupełnienie ubezpieczenia autocasco, dzięki któremu wartość
pojazdu z dnia zawarcia umowy zostaje utrzymana
przez cały okres ubezpieczenia. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży pojazdu wysokość odszkodowania liczona jest od sumy ubezpieczenia (wartości rynkowej pojazdu) z dnia zawarcia umowy;
yy Możliwość rozszerzenia ochrony o:
yy ubezpieczenie bagażu – chronimy przedmioty osobiste, np. telefon, tablet czy klucze,
na wypadek ich utraty lub zniszczenia, zarówno
w codziennym użytkowaniu, jak i w podróży.
Ochrona obejmuje również bagaż przewożony
wewnątrz pojazdu oraz w bagażnikach zewnętrznych,
yy ochronę prawną – oferujemy pomoc prawną wraz
z zastępstwem procesowym w przypadku ochrony
interesów prawnych związanych z posiadaniem
i użytkowaniem pojazdu. Ochrona obejmuje
ubezpieczonego i jego osoby bliskie będące pasażerami lub kierowcami pojazdu;
yy Dostęp do iKonta bez wychodzenia z domu,
z dowolnego urządzenia mobilnego. To osobiste
konto, w którym klient może zaakceptować ofertę
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i zawrzeć umowę, w iKoncie są również informacje
o zawartych umowach ubezpieczenia, płatnościach
i zgłoszonych szkodach;
yy Formularze online umożliwiające klientowi samodzielną obsługę polis bez konieczności kontaktu
z pośrednikiem.

Wsparcie sprzedaży

yy Nowoczesna, intuicyjna ścieżka sprzedaży, która
pozwala na szybkie wystawienie polisy, prowadząc
agenta krok po kroku;
yy Wysokie pełnomocnictwa dystrybucyjne dla
agentów, dające dużą samodzielność w zawieraniu
umów ubezpieczenia (400 tys. zł w autocasco);
yy Szkoła Ubezpieczeń dla agentów, Platforma Szkoleniowa dla agentów, transparentna ścieżka rozwoju
agenta;
yy Szereg szkoleń pozaproduktowych, np. „Jak obsłużyć klienta z niepełnosprawnością”;
yy Ułatwiamy pracę agentom, udostępniając przekład OWU dla osób z dysfunkcją wzroku;
yy Agent ma wgląd do pełnych danych oraz
teczek szkodowych jego klientów;
yy Agent ma dostęp do wsparcia na czacie;
yy Zarówno agent, jak i klient mają możliwość samodzielnej modyfikacji danych klienta;
yy Wspieramy agentów w kompleksowej obsłudze osób
z dysfunkcją słuchu dzięki programowi „Migam”.

Likwidacja szkód

yy Wysoko oceniana przez klientów naprawa w warsztatach należących do naszej sieci – to nie tylko
naprawa, ale kompleksowa usługa (z usługą door-to-door, pojazdem zastępczym na cały okres naprawy,
ponadstandardową 3-letnią gwarancją na naprawę
oraz ze sprawdzeniem najważniejszych pod kątem
bezpieczeństwa elementów pojazdu);
yy Formalności ograniczone do minimum. Nasza likwidacja uproszczona na telefon jest wysoko oceniana.
Dajemy również możliwość zakończenia likwidacji
szkody podczas oględzin;
yy Wideooględziny, dzięki którym klient może samodzielnie wykonać oględziny pojazdu;
yy Pomagamy w zagospodarowaniu pozostałości
pojazdu po szkodzie całkowitej. Klient otrzymuje odszkodowania w pełnej wartości pojazdu
sprzed szkody;
yy Jakość likwidacji wielokrotnie została doceniona
w konkursie „Złoty Zderzak”;
yy Własna flota likwidatorów mobilnych, dzięki
której zachowane pozostają wysokie standardy;
yy Dostęp telefoniczny klientów do opiekuna szkody.

Przewagi konkurencyjne w autocasco
InterRisk
Przewagi produktowe

Generali

Przewagi produktowe

yy Produkt pozbawiony negatywnych
„niespodzianek”, rozumianych jako
udziały własne, franszyzy czy potrącenia amortyzacyjne;
yy Dwa sposoby likwidacji szkody (kosztorys,
czyli gotówka do ręki, lub warsztat, czyli
pokrycie poniesionych kosztów naprawy),
o wyborze których klient decyduje po
zaistnieniu szkody;
yy Niezależnie od wieku pojazdu, możliwość rozliczenia kosztów naprawy
w warsztatach sieci ASO;
yy Samochód zastępczy na czas naprawy, gdy
klient zdecyduje się na naprawę pojazdu
w warsztacie Generali;
yy Ubezpieczenie fotelików dziecięcych
w zakresie ubezpieczenia AC;
yy Możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o pakiet assistance z nielimitowanym holowaniem na terenie Polski i krajów europejskich;
yy Przyjazny, ergonomiczny system sprzedażowy.

Wsparcie sprzedaży

yy Możliwość zdalnego zawarcia polisy;
yy Dedykowana aplikacja mobilna dla
agentów, poprzez którą, w łatwy sposób, można przesłać zdjęcia pojazdu
(AC) i zdjęcia polis;
yy Dogodne dla klienta formy płatności za
pomocą karty i Blika;
yy Automatyczna wycena pojazdu;
yy Przygotowany dedykowany pakiet ubezpieczenia;
yy Ocena ryzyka online;
yy Dodatkowe podpowiedzi/opisy rozszerzeń
do wykorzystania przez agenta.

Likwidacja szkód

yy Szybka ścieżka likwidacji szkody za
pośrednictwem aplikacji.

yy Ubezpieczenie komunikacyjne Pakiet Auto+ zostało przygotowane tak,
aby spełnić oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Klient może
swobodnie wybierać poszczególne elementy umowy, także dodając je już
w trakcie trwania ubezpieczenia, np. dokupując assistance;
yy Dodatki do umowy głównej ubezpieczenia komunikacyjnego, które
można dokupić w trakcie jej trwania:
yy Ochrona prawna – pokrycie kosztów ochrony prawnej (w kraju lub za
granicą), w tym porady, opinii biegłych i kosztu prowadzenia sprawy
w sądzie do 40 tys. zł,
yy MedCasco – pokrycie kosztów prywatnej opieki medycznej po
wypadku, w tym szereg badań i zabiegów, wizyty domowe i rehabilitacja ambulatoryjna,
yy Pakiet Asysty po Kradzieży – wypłata 500 zł po kradzieży pojazdu,
pokrycie kosztów wymiany tablic rejestracyjnych i pojazd zastępczy do
5 dni,
yy Pakiet Miejski Parkingowy – wypłata do 500 zł na naprawę drobnych
szkód parkingowych oraz assistance po awarii,
yy Pakiet Mobilny – transport klienta i jego rodziny do pracy lub szkoły
w przypadku awarii pojazdu lub choroby właściciela; assistance oraz
odpowiedzialność cywilna dla szkód wyrządzonych rowerem, deskorolką oraz hulajnogą,
yy gwarancja utrzymania zniżek w OC i AC;
yy Auto Assistance – 3 warianty ubezpieczenia dopasowane do potrzeb klientów, dla pojazdów do 15. roku eksploatacji. W tym rozwiązania takie jak:
yy sieć 1700 holowników z czasem dojazdu do 30 minut dla 8/10 zgłoszeń (dane wewnętrzne InterRisk z 2019 r.), m.in. dzięki autorskiej
aplikacji, która automatycznie wybiera dostępny holownik położony
najbliżej miejsca awarii,
yy SMS do klienta z informacją o szacowanym czasie dojazdu holownika oraz możliwością śledzenia trasy przejazdu holownika – już od
momentu zgłoszenia,
yy holowanie do 1200 km oraz pojazd zastępczy po awarii do 7 dni.

Wsparcie sprzedaży

yy Digitalne wsparcie procesu – zaczynając od zdalnego zawarcia ubezpieczenia (poprzez polisę mobilną), a kończąc na procesie likwidacji w aplikacji szkodowej. Wszystko, aby klient czuł się bezpiecznie.

Likwidacja szkód

yy Własna Sieć Warsztatów Partnerskich – naprawa w wysokiej jakości
warsz tatach, atrakcyjna cena ubezpieczenia autocasco oraz zadowolenie
klienta:
yy 8/10 klientów, którzy likwidowali szkodę w Sieci Partnerskiej InterRisk, ocenia ją znakomicie lub bardzo dobrze (badanie satysfakcji
z procesu likwidacji szkody w InterRisk przeprowadzone na zlecenie
InterRisk przez Kantar Polska w I połowie 2019 r.)
yy usługa „door to door”, 100% bezgotówkowa naprawa, pojazd zastępczy
na cały okres naprawy, 2 lata gwarancji na naprawę, pomoc w zagospodarowaniu uszkodzonego pojazdu,
yy wśród Sieci Warsztatów także warsztaty Premium Plus – ASO;
yy Sprawdzona i szybka likwidacja szkód – wypłata odszkodowania nawet
w dniu zgłoszenia szkody
yy rozwiązania digitalne dla klientów: samodzielna likwidacja szkody przy
użyciu aplikacji oraz wirtualne oględziny – brak konieczności spotkania z rzeczoznawcą,
yy komunikacja SMS-owa w procesie likwidacji szkody: po zgłoszeniu szkody klient otrzymuje SMS-em informację z numerem sprawy
oraz z kontaktem do likwidatora. Jest także na bieżąco informowany
o zmieniającym się statusie szkody.
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Przewagi konkurencyjne w autocasco
Link4
Przewagi produktowe

Odnawialna suma ubezpieczenia w standardzie;
Możliwość zawarcia umowy bez udziałów własnych;
Brak udziału własnego przy kradzieży;
Możliwość zawarcia ubezpieczenia ze stałą wartością pojazdu dla
pojazdów do 7 lat (dla nowych pojazdów stała wartość w standardzie);
yy Możliwość zawarcia ubezpieczenia w wariancie warsztat – naprawa
w ASO, części oryginalne – dla pojazdów do 15 lat;
yy Ubezpieczenie fotelika i bagażu podróżnego w standardzie;
yy Możliwość zniesienia amortyzacji części w każdym wariancie ubezpieczenia, niezależnie od wieku pojazdu;
yy Zwrot kosztów holowania i kosztów parkowania po szkodzie;
yy Bogaty pakiet riderów, m.in. Pomoc po kradzieży z szerokim zakresem:
yy po kradzieży samochodu wypłacimy 2 tys. zł, które klient będzie
mógł przeznaczyć na różne wydatki związane z utratą auta,
np. zakup rzeczy, które znajdowały się w skradzionym samochodzie, ale nie są objęte ubezpieczeniem AC, wynajęcie samochodu zastępczego, przejazdy taksówkami czy rejestrację kolejnego
pojazdu,
yy dodatkowo, ubezpieczeni mogą skorzystać ze specjalnej infolinii,
czynnej 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Nasi konsultanci
zaopiekują się klientem i udzielą mu wszelkich informacji dotyczących formalności, jakich musi dokonać po kradzieży pojazdu,
a także przekażą dane kontaktowe firm wynajmujących pojazdy,
korporacji taksówkowych czy informacje o transporcie publicznym,
y
y wypłata świadczenia w ramach tego produktu nie jest uzależniona
od wypłaty odszkodowania z tytułu innych umów ubezpieczenia
zawartych z Link4 i nie ma związku z akceptacją roszczeń wynikających z innych umów obejmujących swym zakresem kradzież
pojazdu.

yy
yy
yy
yy

Wsparcie sprzedaży

yy Elastyczna oferta – możliwość łatwego dopasowania oferty do wymogów klienta;
yy Bogaty pakiet riderów: Pomoc po wypadku, Pomoc po kradzieży, OC
dla ekocyklistów, NNW Wracaj do zdrowia;
yy Intuicyjny kalkulator zakupowy na stronie WWW, umożliwiający szybkie wprowadzenie danych do systemu dzięki skanowaniu kodu QR
czy podaniu nr PESEL. Konieczność wypełniania formularza po stronie klienta ograniczona do minimum;
yy Prosty i intuicyjny system do zawierania polis w kanale agencyjnym;
yy Łatwo dostępny system wsparcia agenta – opieka kierowników regionalnych i Zespołu Wsparcia Agenta.

Likwidacja szkód

yy Zgłoszenie szkody w dogodnej dla klienta formie: strona WWW, kontakt telefoniczny czy tradycyjnie poprzez przesłanie pisemnego zgłoszenia;
yy Każde zgłoszenie objęte jest indywidulaną opieką poprzez
dedykowanego pracownika likwidacji szkód;
yy Opiekun Szkody dostępny jest dla klienta pod indywidulanym numerem telefonu lub za pośrednictwem czatu prowadzonego poprzez
Internetowy Status Szkody;
yy Internetowy Status Szkody – łatwy i szybki dostęp do aktualnego stanu
prowadzonego procesu likwidacji szkody;
yy Szkody Kradzieżowe – nasz Opiekun poprowadzi krok po kroku przez
proces likwidacji oraz formalności urzędowych, dodatkowo o dokumenty klienta zatroszczy się przysłany przez nas kurier;
yy Szkody o niewielkim rozmiarze obsłużymy przez telefon i wypłacimy
odszkodowanie w dobę od zgłoszenia.
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Pocztowe
Przewagi produktowe

yy Dwa warianty ubezpieczenia: Mini i Maxi
Casco;
yy Dedykowane ubezpieczenie AC dla
motocykli (od 16 marca 2020 r.);
yy Możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie bagażu (samochody) lub wyposażenie
(motocykle);
yy Brak udziału własnego czy potrąceń
w szkodach z uwagi na wiek (młodzi kierowcy).

Wsparcie sprzedaży

yy Zniżki za ubezpieczenie w pakiecie z OC,
AC, NNW, Assistance nawet do 15%;
yy Prosty i intuicyjny system sprzedażowy;
yy Szkolenia sprzedażowo-produktowe dla sieci
sprzedaży.

Likwidacja szkód

yy Sieć warsztatów partnerskich z opcją pojazdu
zastępczego na cały okres naprawy;
yy Ścieżka szybkiej likwidacji szkód do wysokości 5 tys. zł (wypłata odszkodowania do 3 dni
roboczych).

Przewagi konkurencyjne w autocasco

PZU
Przewagi produktowe
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Reso
Przewagi produktowe

yy Produkt skonstruowany w opa
rciu o formułę
all risks;
yy Szeroki zakres ochrony ubezpiec
zeniowej;
yy Możliwość dopasowania ochrony
ubezpieczeniowej do potrzeb klienta (rozszerzeni
a i zmniejszenia
zakresu ubezpieczenia);
yy Możliwość wyboru zakresu ubez
pieczenia przez
ubezpieczającego (zakresu terytorial
nego, wariantu
ubezpieczenia – wariant kosztorys lub
serwisowy,
dodatkowych opcji – lusterka, kluczyki
, wprowadzenia lub zniesienia udziałów włas
nych, zniesienia franszyzy integralnej).

Wsparcie sprzedaży

yy Sprzedaż w sieci agentów Res
o–
10 tys. pośredników na terenie całe
j Polski;
yy Sprzedaż wspierana elektroniczn
ymi systemami
– system do ustalania wartości pojazdu
i składki
ubezpieczeniowej oraz wystawiania
dokumentów
ubezpieczeniowych;
yy Sprzedaż ubezpieczenia poprzez
aplikację Reso
Personal Scanner, dzięki której wyst
awienie nowej
polisy zajmuje ok. 1 minutę.

Wsparcie sprzedaży
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Przewagi konkurencyjne w autocasco
TUW
Przewagi produktowe

yy Autocasco oparte na formule all risks
(w różnych wariantach):
yy bez obowiązkowych udziałów własnych
i franszyz,
yy z refundacją kosztów dodatkowych (kosz
ty
parkowania do 14 dni, koszty holowania
pojazdu do wysokości 2,5 tys. zł),
yy z możliwością kontynuacji ubezpiecz
enia dla
pojazdów powyżej 15 lat eksploatacji,
yy z bezskładkowym ubezpieczeniem wypo
sażenia dodatkowego do sumy 1 tys. zł,
yy z możliwością rozszerzenia zakresu ochr
ony o:
–– Gwarantowaną Sumę Ubezpieczenia
,
–– Ochronę Zniżek,
–– Utratę Kluczyków,
–– Pojazd Zastępczy – wypłacamy świad
czenie
w wysokości 130 zł za dzień technologicznego czasu naprawy, do 7 dni (bez względu
na to, czy ubezpieczony skorzysta z pojaz
du
zastępczego, czy nie);
yy Autocasco Mini zapewniające ochronę
w przypadku:
yy kradzieży pojazdu lub wyposażenia,
yy szkód całkowitych spowodowanych przez
żywioły,
yy szkód całkowitych będących skutkiem
zderzenia pojazdu ze zwierzętami,
yy z możliwością bezpłatnego ubezpiecz
enia
wyposażenia dodatkowego do sumy 500
zł,
yy bez limitu wieku pojazdu, bez wpływu
wieku
posiadacza oraz szkód na wysokość skład
ki;
yy W obu produktach gwarantujemy:
yy możliwość otrzymania specjalnych zniże
k,
które są znakiem rozpoznawczym towarzystwa,
yy dokupienie innych ubezpieczeń takic
h jak
Assistance, Autoszyby czy NNW, które uzupełniają zakres ubezpieczenia AC/AC Mini
,
oraz Bezpośrednią Likwidację Szkód w TUW
-ie, która umożliwia zgłoszenie bezpośred
nio
do naszego towarzystwa szkody wypadkow
ej,
w której poszkodowanym jest ubezpiecz
ony
w TUW-ie.

Uniqa
Przewagi produktowe

bez
yy Pełny zakres ubezpieczenia tzw. all risks
udziałów własnych;
bezpłatna
yy Dodatkowe opcje do wyboru dla klienta (np.
iezagub
od
yki
klucz
,
ęcych
dzieci
ków
ochrona foteli
nia);
dla pojazyy Gwarancja utrzymania sumy ubezpieczenia
atacji;
eksplo
dów do 3. roku
tym od
yy Pełny zakres ochrony dla motocykli, w
ryzyka kradzieży;
s assiyy Bezpłatny assistance podstawowy, szeroki zakre
ą
granic
za
anie
holow
na
limity
ie
wysok
tym
w
stance,
ą.
granic
za
i
(1200 km), pojazd zastępczy po awari

Wsparcie sprzedaży

wania
yy Możliwość samodzielnego akceptowania i poliso
ranie
ofert przygotowanych przez agentów, tzw. zawie
umów na odległość, zdalne oględziny.

Likwidacja szkód

sów
yy Uproszczone ścieżki likwidacji szkód, sieć serwi
sieci
w
wie
napra
przy
partnerskich, pojazd zastępczy
partnerskiej.

Wsparcie sprzedaży

yy Prosta konstrukcja taryfy zaimplemento
wana
w informatycznym systemie sprzedażowym
TUW.

Likwidacja szkód

yy Likwidacja szkody w trybie uproszczo
nym
w ciągu 5 dni od zgłoszenia;
yy Bezgotówkowa naprawa pojazdów w
sieci warsztatów partnerskich.
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Wiener
Przewagi produktowe

iwą ochronę ubezpieczonego pojazdu
yy Formuła all risks, dająca najszerszą możl
i ochrony w Wiener. Co ważne, przy
do 15 lat oraz starszych w przypadku kontynuacj
wymaga dodatkowych zabezpieczeń przesumie ubezpieczenia do 100 tys. zł Wiener nie
ciwkradzieżowych;
sione koszty holowania pojazdu, parkingu
yy W cenie AC refundowane są dodatkowo ponie
ch, a do ubezpieczenia AC dodane jest
strzeżonego oraz dodatkowych badań techniczny
w Polsce i za granicą), w ramach któpny
ubezpieczenie Assistance Podstawowy (dostę
na:
liczyć
rego w razie wypadku można
na miejscu zdarzenia,
yy pomoc polegającą na uruchomieniu pojazdu
ej uszkodzonego przez ubezpieczotrzeci
yy holowanie pojazdu (również pojazdu osoby
nego),
Polski,
yy wynajęcie pojazdu zastępczego na terytorium
nce;
assista
ą
acyjn
inform
c
yy pomo
a skorzystać z szeregu zniżek;
yy Kupując ubezpieczenie AC w Wiener, możn
kowych opcji:
dodat
szereg
ić
yy Do umowy AC można dokup
szyb,
ie
yy ubezpieczen
yy ubezpieczenie opon,
yy ubezpieczenie bagażu,
koszty wymiany zamków i/lub innych
yy utrata kluczyków, w ramach której pokryjemy
a lub zabezpieczeń przeciwkradzieżosilnik
urządzeń umożliwiających uruchomienie
wych, bez względu na przyczynę ich utraty,
ająca na utrzymaniu wartości pojazdu
yy opcja gwarantowanej sumy ubezpieczenia, poleg
okres trwania umowy,
z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia przez cały
y w okresie ubezpieczenia nie uleszkod
pienia
yy ochrona zniżek – w przypadku wystą
gnie zmiana klasy bonus-malus.

Wsparcie sprzedaży

pośrednicy mają możliwość zawieyy W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju,
spotkania z klientem;
rania umów na odległość, bez konieczności
ń online, które poruszają zarówno
szkole
wych
odnio
cotyg
do
p
dostę
yy Pośrednicy mają
e;
kwestie czysto produktowe, jak i sprzedażow
e i call center, a przede wszystkim meneyy Dla agentów dostępne są linie wsparcia: onlin
dżerska, która jest zawsze blisko agentów.
Już niebawem:
sem ochrony dostępna będzie
yy Nowa odsłona produktu z szerszym zakre
w Wie.net;
w intuicyjnej i szybkiej ścieżce sprzedaży
komunikacyjnego bez papieru,
ktu
produ
daży
sprze
wość
możli
ają
otrzym
yy Agenci
SMS.
niem
erdze
w wygodny sposób na odległość i z potwi

Likwidacja szkód

rzystaniem fotografii lub autorskiej aplikacji
yy Dostępna jest zdalna likwidacja szkód z wyko
dwóch wariantach:
w
videostreamingu, a rozliczenie możliwe jest
naprawy pojazdu w autoryzowanej staów
koszt
cie
pokry
yy Wariant Serwis – gwarantuje
oraz części zamiennych, sygnowacji obsługi i przy użyciu oryginalnych materiałów
nych logo producenta pojazdu,
m pojazdów starszych niż 3-letnie,
yy Wariant Kosztorys – rekomendowany właścicielo
ich naprawę.
zapewnia jeszcze szybsze pozyskanie gotówki na

Źródło: Zestawienie przygotowano na podstawie informacji przesłanych przez poszczególnych ubezpieczycieli.
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