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Informacja o warunkach wynajmu pojazdu zastępczego dla poszkodowanych w 

ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych 

 

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zorganizuje i pokryje w całości 

koszty wynajmu pojazdu zastępczego z tytułu ubezpieczenia OC, gdy poszkodowany 

jednocześnie: 

 a) nie mógł korzystać ze swojego pojazdu w takim zakresie, w jakim korzystałby z niego, 

gdyby mu szkody nie wyrządzono;  

b) poniósł wydatki, które były celowe i niezbędne do korzystania z innego pojazdu 

w takim samym zakresie, w jakim korzystałby z pojazdu, który uległ uszkodzeniu.  

Polski Gaz TUW zapewnia pomoc w wynajmie pojazdu zastępczego na terenie całego 

kraju w cenach:  

• klasa A – stawka za dobę najmu 64,00 zł netto  

• klasa B – stawka za dobę najmu 74,00 zł netto  

• klasa C – stawka za dobę najmu 110,00 zł netto  

• klasa D – stawka za dobę najmu 140,00 zł netto  

• klasa DP – stawka za dobę najmu 180,00 zł netto 

• klasa E – stawka za dobę najmu 280,00 zł netto  

• klasa SUV – stawka za dobę najmu 130,00 zł netto  

• klasa SUVDP – stawka za dobę najmu 170,00 zł netto 

• klasa SUV E – stawka za dobę najmu 440,00 zł netto 

• BUS Dostawczy – stawka za dobę wynajmu 180,00 zł netto 

• BUS Osobowy – stawka za dobę wynajmu 195,00 zł netto 

W przypadku wynajęcia pojazdu zastępczego we własnym zakresie, Polski Gaz TUW 

pokryje koszty wynajmu pojazdu zgodnie z powyższymi stawkami. 

W celu wynajęcia pojazdu prosimy o kontakt telefoniczny z Polski Gaz TUW pod 

numerem 22 230 23 03. 

 


