Léto AUTEM
Mezinárodní skupina
p
MONDIAL ASSISTANCE využívá
y
33 vlastních opera�ních center ve 26 zemích sv�ta, a
to na 5 kontinentech. Klient�m MONDIAL ASSISTANCE
je 24 hodin denn�, 365 dní v roce p�ipraveno pomoci
více než 8 100 kvalifikovaných odborník�. Ro�n�
MONDIAL ASSISTANCE uskute�ní bezmála 10 mil.
asisten�ních zásah�, tedy každé 3 vte�iny organizuje
pomoc pro své klienty.
Pojišt�ní lze sjednat pro dovolené po celé Evrop�,
nabízíme pojišt�ní podle rozsahu krytí a cílové
destinace.

Co Vám pojišt�ní Léto AUTEM zajistí
•

Pojišt�ní lé�ebných výloh v zahrani�í v�etn� základních a dopl�kových
asisten�ních služeb

•

P jišt� í odpov�dnosti
Pojišt�ní
d
�d
ti za šk
škodu
d

•

Úrazové pojišt�ní

•

Pojišt�ní zavazadel

•

Technická asistence vozidl�m

•

Pojišt�ní storna cesty

Výhody pojišt�ní Léto AUTEM
•

Praktické spojení cestovního pojišt�ní a asistence v 1 balí�ku

•

Technická asistence, která kryje i tzv. „chyby �idi�e“ nap�. :
- zám�na nebo vy�erpání paliva
- vybitá baterie anebo poškození klí�� �i zámk�
- poškození pneumatik

•

Polovi�ní sazba pojistného pro mládež

•

Hrazená cesta na zastupitelský ú�ad v p�ípad� odcizení doklad�

•

Senio�i bez omezení v�ku

•

Lze pojistit i cizí státní p�íslušníky

Pro zákazníky
„Mondial – Pé�e o zákazníky“
844 111 365

Pro obchodní partnery:
„Mondial Servis“
844 119 120

E-mail:
obchod@mondial-assistance.cz
www.mondial-assistance.cz

Léto AUTEM
P�ehled pojistného pln�ní s maximálními limity
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