Pomoc bez granic
Nasza pomoc telefoniczna PZU Wsparcie Prawne
za Granicą działa na terenie całej Europy.
Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina,
Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia,
Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia,
Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Macedonia,
Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, San
Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria,
Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
cywilnego. Ma charakter wyłącznie informacyjny.

Poznaj nas z dobrej strony
Już dziś odwiedź nas na stronie pzu.pl:
przyjazna dla użytkownika,
szybka lokalizacja agenta i oddziału,
pzu.pl

intuicyjna nawigacja,
d
 ziała na każdym
urządzeniu.
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Telefoniczna pomoc
prawna dla flot w razie
wypadku komunikacyjnego
za granicą
PZU WSPARCIE
PRAWNE ZA GRANICĄ
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Opłata zgodna z taryfą operatora
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Masz wypadek za granicą? Dzwoń pod numer alarmowy
PZU Wsparcie Prawne za Granicą, a całą sprawą na bieżąco
zajmie się nasz specjalista. Jesteśmy do Twojej dyspozycji
przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Sytuacja pod kontrolą
Jeśli zdarzy się wypadek, kierowca powinien od razu
zadzwonić pod numer pomocy telefonicznej PZU Wsparcie
Prawne za Granicą. Nasi specjaliści powiedzą kierowcy:

Wsparcie za granicą
Jesteś kierowcą na międzynarodowych trasach? A może
prowadzisz własną firmę transportową? Pamiętaj, że możesz
korzystać z naszej specjalnej usługi, dzięki której otrzymasz
natychmiastową pomoc prawną w razie wypadku
komunikacyjnego za granicą.

Pierwsza pomoc… prawna
Wypadek komunikacyjny to bardzo stresująca sytuacja
dla każdego kierowcy. Tym bardziej, jeśli wydarzy się
za granicą. Inne przepisy drogowe, obcy język oraz kontakt
z policją i służbami ratunkowymi z innego kraju mogą
utrudnić kierowcy ocenę sytuacji na miejscu wypadku.
W PZU pomagamy kierowcom w takich okolicznościach.
Nasza usługa PZU Wsparcie Prawne za Granicą pomaga
ograniczyć kierowcy stres związany z wypadkiem oraz łatwo
i sprawnie porozumieć się ze wszystkimi osobami na miejscu
zdarzenia w ich języku. Nasi specjaliści oczywiście
mówią też po polsku i rosyjsku, aby udzielić kierowcy
najważniejszych informacji w jego języku.

pzu.pl

jak się zachować na miejscu wypadku, aby
uniknąć problemów z zagraniczną policją,
służbami ratunkowymi lub innymi uczestnikami
zdarzenia,
jak wypełnić dokumenty na miejscu wypadku,
co trzeba, a co można podpisać, czego powinno
się unikać,
jak sprawnie i skutecznie udokumentować
wypadek, w szczególności skalę uszkodzeń
i sposób identyfikacji osób poszkodowanych
(aby firma i poszkodowani szybko otrzymali
odszkodowanie),
jak najlepiej zabezpieczyć dowody wypadku
(aby sprawnie wyjaśnić szkodę w PZU i uniknąć
nieznanych zagranicznych procedur).

Nasi specjaliści porozmawiają telefonicznie z policją
i służbami ratunkowymi, jeśli pojawią się na miejscu
wypadku, a także z uczestnikami i świadkami zdarzenia.
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