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W związku z dynamicznym rozwojem naszej sieci sprzedaży, zapraszamy do 
współpracy Agentów wyłącznych, Multiagentów oraz Osoby Wykonujące 
Czynności Agencyjne, pragnących rozszerzyć swoją ofertę o innowacyjne 
produkty jakimi są pakiety członkowskie Polskiego Związku Motorowego, 
zapewniające ochronę w razie awarii, kolizji lub wypadku pojazdu, w Polsce i 
Europie oraz pakiety pomoc w przypadku problemów ze zdrowiem podczas 
wyjazdów zagranicznych. 

 
 

 

 
Skontaktuj się z nami Podpisanie umowy Wprowadzenie agenta Sprzedaż 
pod numerami: o współpracy do systemu 
22 532-84-81  
22 532-84-82 
lub napisz: 
wspolpraca@pzm.pl 

 
 
 

 

Proponujemy Państwu bardzo prosty system sprzedażowy oparty na umowie o 
współpracy. Oferowane przez nas produkty to pakiety członkowskie oparte na 
zawartym przez PZM ubezpieczeniu grupowym, którym automatycznie zostaje 
objęty każdy nabywca pakietu członkowskiego. Sprzedaż pakietów nie wymaga 
zatem posiadania wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych KNF. Nie ma 
również znaczenia czy są Państwo agentem wyłącznym jednego TU, czy prowadzą 
Multiagencję. Za sprzedaż pakietów proponujemy atrakcyjny system 
wynagradzania, w którym można uzyskać do 58,00zł + VAT z tytułu sprzedaży 
jednego  z pakietów. 



 
 

Nasze pakiety PZM Assistance mogą być 
związane z osobą lub pojazdem, nie 
wymagają posiadania ubezpieczenia AC i są 
przeznaczone dla wszystkich użytkowników 
pojazdów osobowych, motocykli oraz 
kamperów, bez limitu wieku użytkowanego 
pojazdu. Pakiety PZM Assistance stanowią 
świetne uzupełnienie każdego ubezpieczenia 
komunikacyjnego OC lub AC. 

 
 
 
 

W OFERCIE POSIADAMY: 
 

4 pakiety członkowskie PZM ASSISTANCE: 
 Podstawowy Krajowy - 110zł/rok 
 Podstawowy Zagraniczny - 110zł/rok (30 dniowa ochrona za granicą) 
 Standardowy - 250zł/rok 
 VIP - 660zł/rok 

 
4 pakiety uzupełniające PZM ASSISTANCE: 

 Zagranica - 5zł/dzień (minimum 10 dni)  
 Holowanie 250 km – 175zł/rok (RP i EU) 
 Holowanie 1000 km - 580zł/rok (RP i EU) 
 Przyczepa - RP lub EU – 4zł/dzień, RP i EU za 8zł/dzień (minimum 10 dni) 

 
2 pakiety członkowskie PZM BON VOYAGE: 

 Turystyczny - 110zł/30 dni lub 26zł/30 dni dla członków PZM 
 Podróżny - 164zł/rok lub 90zł/rok dla członków PZM 

 
3 pakiety uzupełniające długoterminowe PZM BON VOYAGE: 

 Senior - 140zł/rok 
 Sport - 170zł/rok 
 MAX – 240zł/rok 

 
Dodatkowo każdy posiadacz dowolnego pakietu PZM BON VOYAGE może dokupić 
rozszerzenia do własnego wyboru, a w tym: 

 Zwiększenie sumy ubezpieczenia do wysokości 50 000 EURO 
 Zwiększenie limitu wieku do 70 roku życia (obejmuje wszystkie świadczenia) 
 Rozszerzenie o szkody na mieniu lub osobie wyrządzone w związku z amatorskim 

uprawianiem sportu 
 Rozszerzenie zakresu terytorialnego na cały świat 

 
Szczegółowe informacje odnośnie oferty znajdą Państwo na 

stronie pzmot.pl/site/offer 

OFERTA PZM ASSISTANCE 



Cechy wyróżniające pakiety PZM ASSISTANCE 

 Pakiet może obejmować każdy pojazd (spełniający warunki 
określone w OWU PZM Assistance), którym porusza się posiadacz 
karty członkowskiej. Pomoc obejmuje pojazdy bez limitu wieku 

 Nie ma znaczenia marka, model pojazdu 
 Możliwość zakupu krótkoterminowej ochrony zagranicznej (na dni wyjazdu) 
 Możliwość zakupu ochrony zapewniającej holowanie pojazdu do 250 km lu 

do 1000 km (na rok) 
 Nie ma znaczenia w jakim TU klient posiada polisę OC lub AC 
 Możliwość zgłoszenia awarii przez naszą aplikację mobilną „Asystent 

Podróży PZM” 
 Assistance działa już pod domem 
 Karta członkowska zapewnia dodatkową zniżkę na ubezpieczenie OC 

pojazdów, których wiek przekracza 25 lat (dotyczy niektórych TU) 
 

 

Wszystkich zainteresowanych rozwojem swojego 
biznesu zapraszamy do kontaktu telefonicznego 
pod numerem +48 22 532-84-81, +48 22 532-84- 
82 lub mailowego wspolpraca@pzm.pl 


