
Vademecum zniżek komunikacyjnych PZU
Nazwa zniżki Nowe AC Lux Car Incydentalna

Ryzyka Nowe AC AC AC i OC

Kod 2001 – Nowe AC
454

DS 98 lub DBS 96

% zniżki do 20 % do 15 % i do 25 % do 70 %

Czy wymagana zgoda PZU? NIE
NIE

KONIECZNA ZGODA PZU

Pojazdy - samochody osobowe
- ciężarowe w nadwoziu osobowego i inne samochody o ładowności do 750 kg
- Nissan Pathfinder, Nissan Navara, Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux, Mitsubishi 
Pajero

- samochody osobowe
- samochody ciężarowe w nadwoziu osobowego i
inne samochody o ładowności do 750 kg
- samochody ciężarowe o ładowności pow. 750kg
do 2 ton
- samochody ciężarowe o ładowności pow. 2 ton
- samochody ciężarowo- osobowe o ładowności 
pow. 750kg
- ciągniki samochodowe siodłowe i balastowe, 
autobusy

Zniżka może być udzielona

Dla nowych umów ubezpieczenia AC, w której dany 
ubezpieczony nie posiadał ochrony ubezpieczeniowej w
PZU SA w odniesieniu do tego danego przedmiotu 
ubezpieczenia, w zakresie ubezpieczenia AC, w okresie
12 miesięcy poprzedzającym zawarcie umowy 
ubezpieczenia.

Dla pojazdów o wartości brutto:

85 000 – 150 000 zł  do 15%

powyżej 150 000 zł  do 25%

Jeżeli dotychczasowy przebieg ubezpieczenia, 
liczba i zakres zawartych umów ubezpieczenia, 
przemawiają za zastosowaniem dodatkowej 
zniżki wykraczającej poza zasady określone w 
taryfie składek

Wyłączenia

Klient indywidualny 1 szkoda (odszkodowanie wypłacone w ostatnich 12
miesiącach)

W razie szkody w ostatnich
miesiącach- indywidualna analiza

Mały i Średni Przedsiębiorca więcej niż 2 szkody (odszkodowanie wypłacone w
ostatnich 12 miesiącach)

Klasa BM/WIS gdy w polisie zastosowano :
- zwyżkę B/M ( klasy: 1,1A,1B,2)
- zwyżkę wynikającą z WIS

gdy w polisie zastosowano :
- zwyżkę B/M ( klasy: 1,1A,1B,2)
- zwyżkę wynikającą z WIS

Pojazdy - wykorzystywane jako taksówki osobowe lub zarobkowego przewozu osób 
- wynajmowane zarobkowo
- udostępnianych jako pojazdy zastępcze na zasadach innych niż wynajem pojazdu
- wykorzystywanych do przewozu przesyłek kurierskich
- wykorzystywanych do nauki jazdy
- wykorzystywanych do jazd wyścigowych lub konkursowychalbo treningów do tych jazd

Zniżkę można łączyć z tylko ze Zniżką Incydentalną z każdą



Nazwa zniżki Zniżka za zniżkę Zniżki branżowe

Ryzyka Nowe AC Nowe i wznowione OC i AC

Kod Klauzula 1911 oraz 1909 oraz 1912

% zniżki 40% w AC za 60% w OC
30% w AC za 55 % w OC
25% w AC za 50 % w OC
20% w AC za 40% w OC
10% w AC za 30 % w OC

do 10 % lub do 20%

Czy wymagana zgoda PZU? NIE NIE

Pojazdy - samochody osobowe
- ciężarowe w nadwoziu osobowego i inne samochody o 
ładowności do 750 kg
- Nissan Pathfinder, Nissan Navara, Toyota Land Cruiser, Toyota 
Hilux, Mitsubishi Pajero

Dla dowolnej ilości pojazdów pod warunkiem że 
pojazdy nie są wykorzystywane do prowadzenia 
działalności

Zniżka może być udzielona

- Klient nie zawierał umowy AC z PZU SA  
- nie posiada uprawnienia do zniżki BM w AC i
- nie miał szkód z AC w  okresie  poprzednich 3 lat 
- Klient zawiera z PZU nowe umowy OC oraz AC  potwierdzone tą
samą polisą 
-  Klient zawiera nową umowę AC oraz wznowioną umowę OC,
które  dotyczą tego samego pojazdu,  przy czym umowy te nie
muszą być potwierdzone tą samą polisą

- dla posiadaczy Karty Klienta PZU, Karty Klubu PZU Pomoc w 
Życiu albo Karty Klienta TFI PZU

- tylko dla umów indywidualnych

- wysokość zniżki - kontakt z  infolinią PZU

Wyłączenia

Klient indywidualny - ubezpieczony nie ukończył 25 lat;
- ubezpieczony nie jest nowym klientem w rozumieniu 
„Wytycznych w sprawie stosowania oświadczeń o przebiegu 
ubezpieczenia OC lub AC”. 
- okres eksploatacji pojazdu w dniu zawarcia umowy AC 
przekracza 12 lat.

Mały i Średni Przedsiębiorca Taryfikacja po WIS Dla pojazdów wykorzystywanych do działalności

Klasa BM/WIS Jeżeli klient nie posiada co najmniej 7 klasy (30%) w OC

Pojazdy - wykorzystywane jako taksówki osobowe lub zarobkowego przewozu osób 
- wynajmowane zarobkowo
- udostępnianych jako pojazdy zastępcze na zasadach innych niż wynajem pojazdu-
- wykorzystywanych do przewozu przesyłek kurierskich
- wykorzystywanych do nauki jazdy
- wykorzystywanych do jazd wyścigowych lub konkursowychalbo treningów do tych jazd

Zniżkę można łączyć z Tylko ze Zniżką Incydentalną Nie łączy się z innymi zniżkami


