Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów przypominamy, iż niebawem upływa termin ubezpieczenia przedmiotu leasingu.
Dla Państwa wygody przesyłamy dokumenty potwierdzające odnowienie ochrony ubezpieczenia na kolejny rok.
W trosce o zachowanie wysokiej jakości obsługi informujemy, że w przypadku chęci skorzystania z rozszerzonego zakresu ochrony
ubezpieczenia, zmiany formy płatności lub uzyskania dodatkowych informacji o zakresie ubezpieczenia jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Kontakt z Departamentem Ubezpieczeń
Idea Getin Leasing można uzyskać:
•

dzwoniąc pod numer 32 604 30 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00

•

pisząc na adres obslugaubezpieczen@ideagetin.pl ( w tytule prosimy podać numer polisy)

Życzymy szerokiej drogi!
Departament Ubezpieczeń
Idea Getin Leasing

PEŁNA ASYSTA W LIKWIADACJI SZKODY
ZGŁOŚ NAM PROBLEM
...I JEDŹ DALEJ

ZOBACZ JAK ZLIKWIDOWAĆ SZKODĘ KROK PO KROKU.
Doszło do wypadku - zadbaj o bezpieczeństwo w
miejscu zdarzenia
Wezwij służby ratownicze (tel. 112 lub 999), jeśli
któryś z uczestników odniósł obrażenia
Spisz wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym.
Pamiętaj o uzupełnieniu danych osób biorących udział
w kolizji
Skontaktuj się z nami! Zadzwoń na numer 22 22 77 222
lub zaloguj się na stronie www.bankkierowcy.pl i
wybierz zakładkę „Zgłoszenie Szkody”. Zajmiemy się
szkodą całościowo i od początku do końca przeprowadzimy Cię przez proces formalny oraz naprawę
samochodu

Zapewnimy Ci holowanie oraz samochód zastępczy na
czas naprawy, w miarę dostępności pojazdów lub na
zasadach
pomocy
w
zorganizowaniu
bez
gwarantowania nieodpłatności.
Twoje auto trafi do sprawdzonego przez nas,
wyselekcjonowanego zakładu spełniającego kryteria
jakościowe. Otrzymasz oryginalne części zamienne z
gwarancją producenta
Naprawa odbywa się bezpośrednio
ubezpieczycielem a serwisem

pomiędzy

Zapłacimy za Ciebie pełny VAT rozliczony na fakturze
za naprawę bez V

Rozwiązanie to daje Ci możliwość kompleksowej i bezproblemowej likwidacji szkody komunikacyjnej w pojeździe, który jest
leasingowany. Możesz się do nas zwrócić zarówno, gdy masz kolizję i potrzebujesz holowania ASSISTANCE, jak i wtedy, gdy masz drobną
szkodę, którą pomożemy Ci naprawić w uzgodnionym i dogodnym dla Ciebie terminie.

bez VAT – zapłacimy za Ciebie VAT

