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Od 10.06.2014 r. Klienci posiadający pakiety ubezpieczeń OC i AC mogą wybrać bezpośrednią likwidację szkody  w 
Allianz. Jeżeli ktoś uszkodzi pojazd Klienta – niezależnie od tego, gdzie ubezpieczony jest sprawca – Klient może łatwo i 
szybko naprawić samochód z Allianz bez ryzyka utraty zniżek w AC. 
 

Kiedy można skorzystać z bezpośredniej likwidacji szkody w Allianz 
Z bezpośredniej likwidacji szkody można skorzystać w przypadku, gdy: 

• kolizja miała miejsce na terenie Polski, 

• sprawca wypadku posiada ważną umowę ubezpieczenia OC zawartą z zakładem ubezpieczeń posiadającym siedzibę w 
Polsce,  

• w kolizji uczestniczyły dwa samochody i nie doszło w jej wyniku do szkód osobowych (z BLS nie można skorzystać, gdy w 
kolizji uczestniczyło więcej niż dwa pojazdy). 
 

Korzyści z wyboru bezpośredniej likwidacji szkody w Allianz 

• Szybkość i wygoda – Klient zgłasza szkodę do Allianz tak, jak chce: przy pomocy mobilnej aplikacji, telefonicznie lub 
przez Internet; może też na bieżąco sprawdzać jej status; 

• Minimum formalności – Allianz przejmie wszelkie kontakty z ubezpieczycielem sprawcy wypadku; 

• Możliwość pokrycia dodatkowych kosztów, wykraczających poza zakres gwarantowany przez ubezpieczenia AC Klienta, 
takich jak: utracone dochody, samochód zastępczy na czas naprawy, holowanie, parkowanie, utrata wartości rynkowej 
pojazdu, czy koszt zniszczonych rzeczy przewożonych w pojeździe. 

• Gwarancja wysokiej jakości likwidacji szkód potwierdzona nagrodą Złotego Zderzaka za najlepszą likwidację szkód oraz 
rekomendacjami Klientów i Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych.  
Allianz jest liderem lojalności, firmą która jest najchętniej polecana przez swoich klientów posiadających ubezpieczenia 
majątkowe. (Źródło: Badanie Top down NPS, październik  2013; wykonawca: GFK Polonia) Grupa Allianz została także po 
raz kolejny wyróżniona przez Internautów Gwiazdą Jakości Obsługi. 
Allianz może się pochwalić najlepszą jakością obsługi wśród 10 czołowych towarzystw majątkowych, mierzoną według 
wskaźnika skarg Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych w 2013 r. 
 

Co zrobić? 
Nawiąż kontakt z Klientami i upewnij się, że wiedzą o poszerzeniu oferty. To dla nich ważna informacja, a dla Ciebie 
dobry pretekst, by porozmawiać o przedłużeniu ubezpieczeń OC i AC lub o innych potrzebach ubezpieczeniowych. 
 

 

Pozdrawiam 

 

mgr Mariusz Surówka 


