
 
Holowanie pojazdu – limity kilometrów dla poszczególnych 

produktów 

Towarzystwo 
Ubezpieczeń 

Wariant 
assistance 

Limit kilometrów 

Polska Europa 

Allianz 

Podstawowy do najbliższego warsztatu (wypadek, kradzież, awaria) 

Rozszerzony 150 km (wypadek, kradzież, awaria) 

Maksymalny bez limitu 750 km (wypadek) 

Aviva 

Podstawowy 100 km (kolizja) 

Rozszerzony 200 km (wypadek lub awaria) 

Maksymalny bez limitu 
500 km (wypadek lub 

awaria) 

AXA 

Midi 75 km (wypadek, awaria) - 

Standard 200 km (wypadek, awaria) - 

Premium 200 km (wypadek, awaria) 

Prestiż bez limitu (wypadek, awaria) 800 km (wypadek, awaria) 

Compensa 
Baza najbliższy zakład naprawczy (wypadek) 

Rozszerzony do 1500 km (wypadek, awaria, kradzież) 

Concordia 

Baza bez limitu (kolizja) - 

Standard 
250 km (awaria, unieruchomienie, 

kolizja, wypadek, kradzież) 

Premium 
1000 km (awaria, unieruchomienie, 

kolizja, wypadek, kradzież) 

Euroins 

Podstawowy 
najbliższe ASO maks.100 km 

(wypadek) 
- 

Rozszerzony 
najbliższe ASO,  

maks. 200 km (awaria, 
wypadek, kradzież) 

najbliższe ASO (awaria, 
wypadek, kradzież) 

Maksymalny 
300 km (awaria, wypadek, 

kradzież) 
200 km (awaria, wypadek, 

kradzież) 

Maksymalny Plus 
500 km (awaria) bez limitu 

(wypadek) 
500 km (awaria, wypadek, 

kradzież) 

Generali 

Standard bez limitu (wypadek) - 

Komfort 
bez limitu (wypadek), 100 km 

(kradzież, awaria) 
100 km (wypadek, 
kradzież, awaria) 

Komfort Plus 
bez limitu (wypadek), 400 km 

(kradzież, awaria) 
400 km (wypadek, 
kradzież, awaria) 

LUX bez limitu (wypadek, kradzież, awaria) 

HDI 

Standard 100 km (wypadek) - 

Złoty 
200 km (wypadek, awaria, inne 

zdarzenia losowe) 
200 km (wypadek, awaria, 

inne zdarzenia losowe) 

Złoty + 
bez limitu (wypadek, awaria, 

inne zdarzenia losowe) 
400 km (wypadek, awaria, 

inne zdarzenia losowe) 

Podróżnik 15 400 km (wypadek, awaria, inne zdarzenia losowe) 



 

Hestia 

Mini 150 km (wypadek) - 

Standard 150 km (m.in. wypadek, awaria, kradzież) 

Premium 250 km (m.in. wypadek, awaria, kradzież) 

Prestiż 
bez limitu(m.in. wypadek, 

awaria, kradzież) 
1250 km (m.in. wypadek, 

awaria, kradzież) 

InterRisk 

Start najbliższy warsztat (wypadek) - 

Standard 

najbliższy warsztat albo 
wskazane miejsce do 100 km 
(wypadek, awaria, kradzież), 

możliwość zwiększenia do 250 
km 

100 km z możliwością 
rozszerzenia do 1200 km 

(wypadek, awaria, 
kradzież) 

Premium 
najbliższy warsztat albo miejsce 

wskazane (m.in. wypadek, 
awaria, kradzież) 

200 km z możliwością 
rozszerzenia do 1200 km 
(m.in. wypadek, awaria, 

kradzież) 

Link4 

Auto Assistance 200 km awarii, wypadku, uszkodzenia, kradzieży i wandalizmu 

Auto Assistance 
Plus 

200 km awarii, wypadku, uszkodzenia, kradzieży i wandalizmu 

Auto Assistance 
Komfort 

bez limitu 500 km 

MTU Assistance Pojazdu 
150 km (wypadek, awaria, 

unieruchomienie) 
- 

Proama 

Wypadkowy bez limitu (wypadek) - 

Midi 
200 km (wypadek, kradzież, 

awaria) 
- 

Super 500 km (wypadek, kradzież, awaria) 

PZU 

Komfort z OC 150 km (kolizja) - 

Komfort z AC 150 km (wypadek, awaria) - 

Super PL 
150 km (wypadek, awaria, 

użycie niewłaściwego paliwa) 
możliwość zniesienia limitu 

- 

Super PL+EU 
150 km (wypadek, awaria, użycie niewłaściwego paliwa) 

możliwością rozszerzenia do 1200 km 

TUW TUW 

Standard 50 km (wypadek) 

Premium 300 km (wypadek, awaria) 

Superior 600 km (wypadek, awaria) 

TUW TUZ 

Podstawowy 50 km (kolizja) - 

Standard 100 km (kolizja, wypadek, awaria) 

Comfort 
600 km (kolizja, wypadek, 

awaria) 
500 km (kolizja, wypadek, 

awaria) 

VIP 
bez limitu (kolizja, wypadek, 

awaria) 

1200 km (kolizja, wypadek, 
awaria) 

 
 
 



 

UNIQA 

Podstawowy 100 km (awaria, wypadek) - 

Komfort Extra 200 km (wypadek, awaria) 
najbliższa stacja obsługi 

(unieruchomienie) 

Premium Extra 500 km (awaria, wypadek) 

Vip Extra bez limitu (awaria, wypadek) 
1200 km 

(unieruchomienie) 

Warta 

Standard 100 km (wypadek) - 

Złoty 
200 km (wypadek, awaria, brak paliwa i inne zdarzenia 

losowe) 

Złoty + 
Bez limitu(wypadek, awaria, 
brak paliwa i inne zdarzenia 

losowe) 

400 km (wypadek, awaria, 
brak paliwa i inne 
zdarzenia losowe) 

Platynowy 
Bez limitu (wypadek, awaria, 
brak paliwa i inne zdarzenia 

losowe) 

1500 km (wypadek, 
awaria, brak paliwa i inne 

zdarzenia losowe) 

Podróżnik 15 
400 km (wypadek, awaria, brak paliwa i inne zdarzenia 

losowe) 

Wiener 

Podstawowy 150 km (wypadek) 75 km (wypadek) 

Standard 200 km (awaria, wypadek) 100 km (awaria, wypadek) 

Lux bez limitu (awaria, wypadek) 

1100 km z zagranicy do 
Polski lub 500 km z miejsca 

zdarzenia – pojazdy w 
wieku do 12 lat 

700 km z zagranicy do 
Polski lub 350 km z miejsca 

zdarzenia – pojazdy w 
wieku powyżej 12 lat 

 
Dane aktualne na dzień 24.01.2021r. 


