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Dane Partnera Programu:

Ubezpieczenie Kosztów Napraw  
motocykli marki Suzuki



ZALETY UBEZPIECZENIA
 ■ Brak kosztów usunięcia awarii elementów i zespołów pojazdu

 ■ Możliwość przeniesienia ubezpieczenia na nowego właściciela 
przy sprzedaży motocykla

 ■ Minimum formalności

 ■ Brak limitu kilometrów

 ■ Wysoka suma ubezpieczenia

 ■ Atrakcyjna cena ubezpieczenia

 ■ Szybka i profesjonalna likwidacja szkód

ZAKRES TERYTORIALNY
Ubezpieczenie kosztów napraw obowiązuje na terenie państw 
członkowski Unii Europejskiej, Norwegii, Wielkiej Brytanii,  
Ukrainy i Szwajcarii.

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA?
Każdy właściciel motocykla marki Suzuki:

 ■ zakupionego w autoryzowanej sieci dealerskiej  
na terenie Polski, 

 ■ zarejestrowanego na terenie Polski,
 ■ o całkowitej masie własnej nie wyższej niż 400 kg oraz  

o pojemności silnika pow. 50 cm3,
 ■ będącego w chwili zawarcia ubezpieczenia na gwarancji 

producenta.
 ■ Motocykl nie może być używany w celach zarobkowych, 

publicznych ani wojskowych, w szkołach nauki jazdy,  
na zawodach, w wyścigach, rajdach, turystyce terenowej  
ani wynajmowany w formule „rent a car”.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PROGRAMU
ZAKRES UBEZPIECZENIA

 ■ Okres ochrony: 12 / 24 miesięcy dla wszystkich modeli  
poza motocyklami z 2-letnią gwarancją producenta,  
gdzie dostępne są okresy 12 / 24 / 36 miesięcy

 ■ Nielimitowany przebieg kilometrowy w trakcie ochrony
 ■ Suma ubezpieczenia równa wartości fakturowej
 ■ Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie mechaniczne, 

elektryczne i elektroniczne elementy i zespoły motocykla 
fabrycznie zamontowane w pojeździe*

 ■ Ochrona na terenie państw członkowski Unii Europejskiej, 
Norwegii, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Szwajcarii

*Szczegółowy opis elementów objętych ochroną ubezpieczeniową znajdziesz  
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Kosztów Napraw Pojazdu dla Programu  
Suzuki Insurance (Motocykle)

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW NAPRAW
Ubezpieczenia kosztów napraw motocykli marki Suzuki umożliwia 
beztroskie użytkowanie pojazdu przez kolejne lata po wygaśnięciu 
gwarancji producenta.
Zapewniamy komfort i bezpieczeństwo finansowe w przypadku 
awarii motocykla poprzez bezgotówkowe naprawy  
w autoryzowanej stacji obsługi.


