Pojazd zastępczy
Uprzejmie informujemy o możliwości organizacji wynajmu pojazdu zastępczego wraz z pokryciem jego kosztów.
W celu zapewnienie najwyższego standardu jakości obsługi oraz wzorowego stanu wynajmowanych pojazdów
współpracujemy jedynie z renomowanymi, profesjonalnymi wypożyczalniami pojazdów. Do naszych partnerów
należą m.in.: Express Rent a Car, 99 Rent oraz Avis. Ich ogólnopolski zasięg działania oraz rozbudowana sieć
punktów wynajmu pozwala zapewnić komfortowy dostęp do samochodów wszystkich klas. Przykładowa oferta
naszych partnerów wraz z atrakcyjnymi cenami znajduje się poniżej.

SEGMENT POJAZDU

STAWKA BRUTTO (ZA DOBĘ WYNAJMU)
KOSZT POKRYWA ERGO HESTIA

A np. Chevrolet Spark, Fiat Panda

79 zł

B np. Suzuki Swift, Toyota Yaris

86 zł

C np. Toyota Corolla, Ford Focus

95 zł

D np. Toyota Avensis, Ford Mondeo

135 zł

M Dostawczy np. Citroen Berlingo 5-osobowy, Opel Combo

125 zł

SUV np. Nissan Qashqai, Toyota Rav 4

105 zł

W przypadku zainteresowania powyższą usługą skontaktuj się poprzez infolinię MTU pod numerem:
0 801 107 108*, (58) 555 62 22 (*opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora) lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail: pojazdzastepczy@ergohestia.pl.
Prawo do najmu pojazdu zastępczego przysługuje Poszkodowanym nie posiadającym możliwości zastąpienia
uszkodzonego pojazdu będącego w trakcie naprawy, innym pojazdem pozostającym w Ich dyspozycji.
W przypadku wystąpienia szkody całkowitej (a więc w przypadku, gdy koszt naprawy przekracza wartość rynkową
pojazdu przed szkodą), najem pojazdu zastępczego możliwy jest jedynie na czas likwidacji danej szkody, nie dłużej
jednak niż do czasu obiektywnej możliwości nabycia innego pojazdu przez Poszkodowanego. Przypominamy,
że Poszkodowany jest zobowiązany do aktywnego działania w tym zakresie, w szczególności poprzez możliwie
najszybsze zastąpienie uszkodzonego pojazdu innym.
W przypadku szkody częściowej okres najmu nie powinien być dłuższy od czasu obiektywnie niezbędnego do
naprawy uszkodzonego pojazdu.
Informujemy, że mają Państwo prawo do wyboru innej firmy wynajmującej pojazdy zastępcze. W każdym przypadku
zarówno czas najmu, jak i jego koszt podlegają weryfikacji. Wynajęty pojazd powinien być zbliżonej klasy, a więc
nie wyższej niż pojazd uszkodzony.

AZ/1509

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasadności bądź warunków najmu pojazdów zastępczych pozostajemy
do Państwa dyspozycji poprzez infolinię.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. NIP 585-000-16-90.
Wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony w całości: 185.980.900 zł.

Skontaktuj się z nami:
www.mtu.pl, kontakt@mtu.pl
obsługa polis, zgłoszenie szkód: 58 555 62 22, 801 107 108*
obsługa zaległych płatności: 58 555 63 00
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora

