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Poznaj główne zalety produktu
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Co to §est all risk?

z naiszerszych
możliwych zakresów
ubezpieczenia
mieszkania
ijego wyposażenia
. dostępny na rynku.

Odpowiadamy za wszystkie szkody spowodowane "..
zdarzeniami losowymi.
zdarzenia losowe to zdarzenia nagłe, niespodziewane i przyszłe, niezalezne
od woli ubezpieczonego. To np.: zalanie, pozar, powódź, ulewny deszcz
lub wichura, ale tez wybuch czy katastrofa budowlana i wiele innych.
Nie wypłacimy odszkodowania tylko za te wydarzenia, które wypiszemy
_

i

w ogólnych warunkach ubezpieczenia jako wyłączone.

I

l
1

ezy wiesz, ee.,"
*,

W innych produktach dostępnych na rynku ubezpieczyciel zazwyczaj
odpowiada za szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych wymienionych
w ogólnych warunkach ubezpieczenia. '|est to zamknięty katalo9 zdarzeń.
Aby dostać ochronę od wszystkich ryzyk, trzeba dopłacić.

}

Poznaj prawdziwą historię"..
&Nł§a od kilku lat ubezpiecza mieszkanie. Pewnego dnia gwałtowny podmuch wiatru wybił szybę w

jej oknie.

Ubezpieczenie Ani chroni od zdarzeń losowych, m,in. na wypadek huraganu. Wiatr musi jednak wiaĆ z okreŚ|oną
prędkością,a w dniu zdarzenia wiatr wiał z mniejszą siłą. Ubezpieczyciel Ani nie przyznał jej odszkodowania.

§*xpieezr,ł* §V{ieszkaxr§ł: Arłia dcsta*ałry wypłatę.

X maszyr,ł"l u§:lezp§eexen*er*

odpowiadamy za wszystkie szkody, takze te spowodowan e przez wiatr, niezaleznie od jego prędkoŚci.

€o to §est

§"euą€e

niedbalstwo?

Zrażącym niedbalstwem mamy do czynienia, gdy ubezpieczony nie ma
zamiaru wyrządzić szkody (wina nieumyś|na), aIe w wyniku jego zachowania
- które narusza pewne normy prawne, społeczne czy zasady bezpieczeństwa
l
a

§,:
ą

Jedną z najczęstszych przyczyn powstania pożaru w mieszkaniu jest: umyślne
podpalenie Iub nieumyślne zaprószenie o9nia, np. zaśnięcie zllącym
się papierosem czy przy zapalonej świeczce,wzniecenie ognia przezdzieci.
Żródło: dane Państwowej Strazy Pozarnej.
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np. mieszkania.

Cxy wiesz, z,*.,.
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Pozna! prawe§ziwą histelrię..

- dochodzi do zniszczenia,

,

"

w kuchni wybuchł pożar i zniszczył jego nowe mebIe, kupione na kredyt. Źródłem pozaru było zapalanie
się kosza na śmieci,do którego lVarel< wrzucił niedopałek papierosa. Mieszkanie było ubezpieczone od o9nia,
jednak ubezpieczycieI odmówił wypłaty odszkodowania. Była to szkoda powstała w wyniku raŻącego
niedbalstwa lVarka. lVarek został bez mebli, a do tego musiał jeszcze spłaciĆza nie kredyt.

Z naszyrn ubezpieczen§e!T} Bezpieezne |Vl§eszkamie l\rlanek dostałby wypłatę
Odpowiadamy za szkody spowodowan e przez tzw. rażące niedbalstwo.
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Poznai pozostałe zalety ubezpieczenia mieszkania
l
I

l

Bezpłatny pakiet usług
assistance tl]

v

Usługi assistance, czyli pomoc
w przypadku wystąpienia zdarzeń
losowych, m.in.: wezwanie
i opłacenie specjalisty (np. hydraulika,
ślusarza, szkl ar za, e e l<tryka),
or ganizacja wi zy ly e ka rs ki ej,
dostarczenie leków oraz pomoc
weterynaryjna dla pupila.
l

§

l

Bezpieczeństwo

Niska składka

Vlieszkaniec nie musi pamiętać
o wznowieniu polisy - ubezpieczenie
zawiera na czas nieokreślony.
Za ubezpieczenie klient płaci

Ubezpieczenie nie jest drogie,
a dzięki miesięcznym płatnościom
mieszkaniec jed norazowo płaci
bardzo niewielką kwotę.

co miesiąc. Cdy opłaci kolejną
składkę, przedłużymy mu ochronę
na następny miesiąc.

Wystarczy jeden
telefon,

my zorganizujemy
bezpłatnie pomoc
[1] DIa kIientów z sumą ubezpieczenia od 10 000 zł
w wariancie Bezpiecznym oraz Assistance Pomoc
medyczna w wariancie Bezpieczna Rodzina

5
Wygoda

Pełny limit

pełne odszkodowarlie

Mieszkaniec opłaca składkę w prosty
i wygodny sposób - przy okazji
robienia opłat za mieszkanie.

Co miesiąc klientowi odnawia
się limit na odszkodowanie, nawet
jezeli ma szkodę, To tak jakby

W przypadku wystąpienia szkody
wypłacimy odszkodowanie w pełnej
wysokości,bez franszyzy redukcyjnej
i integralnej oraz udziału własnego.

co miesiąc mieć nowe ubezpieczenie.

warto wiedzieć
Franszyza integralna to ustalona kwota, do wysokości które| ubezpieczony płaciza szkodę. ]eślifranszyza integralna

wynosi np. 50 zł, to za każdą szkodę ponizej te| kwoty lub jej równą zapłaci ubezpieczony. Jeśli wartośćszkody będzie
powyze| 50 zł, np. 60 zł, wtedy wypłacimy odszkodowanie w pełnej wysokości, czyli np. 60 zł.

Franszyza redukcyjna to ustalona kwota, która będzie potrącana zkażdego odszkodowania, które przyznamy. ]eśli
franszyza redukcyjna wynosi np. 50 zł, to przy szkodzie wyliczonej na 'l 000 zł ubezpieczony musi pokryć koszt 50 zł,
a my wypłacimy 95O zł.

Udział własnyto ustalony procentowy udział ubezpieczonego w szkodzie. Jeśliwynosi on np, 10%, Łoprzy szkodzie
wyliczonej na 1000 zł ubezpieczony musi pokryć ]07o kosztów,czyli1OOzł, amy wypłacimy 9OOzł.
)

Klient dostosowuje ubezpieczenie do swoich potrzeb i ubezpiecza
to, na czym mu najbardziei zależy-

--- --\
Konstrukcja
produktu

podstawowe warianty ubezpieczenia mieszkania:
M Bezpieczny,
M Bezpieczny Plus.

.{

Dodatkowo klient moze doku"lpić:
M Bezpieczna Rodzina - ubezpieczenie NNW
M Bezpieczny Nagrobek.

Wariant Bezpieczny
To podstawowa opcja ubezpieczenia wyposazenia mieszkania oraz pomieszczeń
do niego przynależnych, np. piwnicy czy garażu-

O

,&
Wyposazenie mieszkania chronimy od wszystkich ryzyk.
za wszystkie
Jest to tzw. ubezpieczenie all risk. Oznaczato, że odpowiadamy
szkody powslałe na skutek
,,., ; .,,:, i, z wyjątkiem tych, które wypiszemy w ogólnych warunkach
ubezpieczenia jako wyłączone. [voze to być np. zalanie, pożar, powódź
czy ulewny deszcz.
Ubezpieczamy takze mienie od kradzieży z
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W tym wariancie obejmujemy ochroną:
wyposażenie mieszkania, czyli stałe elementy i ruchomości domowe:

M

A,

meble, sprzęt RTV i ACD, komputery,
laptopy, sprzęt sportowy, bizuterię, odzież
i inne tzw. rtlchomości domowe,

M

podłogi, insta|acje, meble i sPrzęt ACD
w zabudowie, parkieĘ glazurę, armaturę i inne
tzw. stałe elementy.

Co jeszcze obejmujemy ochroną:
Szyby oraz szklane części
ruchomości domowych
i stałych elementów

Drobne przedrnioty
codziennego użytku poza
miejscem u bezpieczenia
u

**:pie**m3, n:"i*.

ilbezpi*:czarny cd:

*r§:

rabunku poza miejscem
u bezpiecze n ia or az kr adzieży
z włamaniem do pojazdu.

-

@

oooo

l

M
M
M

pęknięĘ
stłuczeń,

rozbicia.

Ubezpieczenie OC w zyciu
prywatnyrn

Zewnętrzne elementy anten
satelitarnych

-wF'olsceiwEuropie

*berpi***rny

Wypłaci my odszkodowa nie osobie
poszkodowa nej przez u bezp ieczon ego
lub jego bliskich. Odpowiadamy
za szkody wyrządzone w Polsce,
ale takze na terenie Europy - do 50olo
sumy gwarancyjnej. Su ma gwarancyjna
to nawet 500 000 zł.

@ zdarzeń losowych
m,in, pozar, zalanie, awaria instalacji
i urządzeń, przepięcie i przetęzenie,

deszcz, dym, 9rad, powódź, uderzenie
pioruna, pękanie mrozowe, wybuch,

wandalizm.

M

Szkody powstałe na terenie
Polski.

M

Szkody powstałe na terenie
Europy do 5O o/o §um}
gwarancyjnej.

M

Szkody w najmowanym mieniu

M

M

EI Nawet do

Rowery i hulajnogi
u*:*zpi*cramy cd:

5OO 00O zł sumy

gwarancyjnej.

§
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kradzieży z,włamaniem z mieisca

ubezpieczenia,
rabunku poza miejscem
ubezpieczenia, np. podczas
p r zeia żdżkirowe rowe j.

Zewnętrzną stolarkę okien ną

idrzwiową

ł:b*zpieczamy m,in. *d:
Dodatkowo zwrócimy koszty:

;i

akcji ratowniczej,

§]

uprzątnięcia pozostałościpo szkodzie,

§

M graffiti

poszukiwania miejsca powstania szkody i usunięcia
jej przyczyny,

§
§

wymiany lub naprawy zabezpieczeń po szkodzie,

ffi

wymiany dokumentów po kradzieży zwłamaniem,

wymiany zamków do lokalu lub budynku mieszkalnego
po rabunku kluczy,

Parniętai,
powiedz
ubezpieczonemu,
aby zbierał rachunki,
bo musi potwierdzić
nam poniesienie
tych wydatków,

{fr postępowania sądowego lub pojednawczego,
1

Usługi a§si§tance bez dodatkowei opłaty.
Pełna informacja o as§i§tance na §tronie 'l6.
5

Wariant Bezpie czny Plus
Ubezpieczenie lokatu nrieszkalnego - gdy mieszkanle całkowicie się zniszczY,
ubezpiec zony nie musi czekać na jego odbudowę" odszkodowanie pozwoli
mr"l na zakup mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnynr.
§

Chronimy lokal mieszkalny od wszystkich ryzyk. Jest to tzw. ubezpieczenie
all risk. Oznacza to, że odpowiada my za wszystkie szkody powstałe na skutek
tych, które wypiszemy w o9ólnych warunkach ubezpieczenia jako wyłączone,
N'loze to być np. zalanie, pożar, powódź czy ulewny deszcz,
Ubezpieczamy takze mury lokalu od
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W tym wariancie obejmuliemy oehroną:

t

i

M mury lokalu nnieszkalnego,
M zewnętrzne elem,lenty lokalu,
M po:nleszczenie przynalezne"

I

Dodatkowo zwrócimy Ci koszty:
akcji ratowniczej,

:,: rozbiórki i uprzątnięcia pozostałościpo szkodzie,
l poszukiwania miejsca powstania szkody i usunięcia
jei przyczyny,
,.

.

wynajmu lokalu zastępczego - jeśliubezpieczone
mieszkanie lub lokal nie nadaje się do dalszeqo
zamieszkiwania przez co najmniej 3 dni,
wydania opi

ni

i rzeczoznawców,

zakupu nowych krzewów ozdobnych vł miejscu zniszczenia
,,.
w wyniku pożaru lub powodzi.
6

Parniętaj,

powiedz
ubezpieczonemu,
aby zbierał rachunki,
bo musi potwierdzić
nam poniesienie
tych wydatków.

*

Wariant Bezpie czna Rodzina
.-.

Cl"lronirny zdrowie i zycie ubezpieczonego i jego bliskich

od następstw nieszczęśliwychwypad ków.
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W tym wariancie ubezpieczamy od:
M
El
M
M

,

śmierci w następstwie nieszczęśliwegowypadku innego niż komunikacyjny,
śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego,

trwałego uszczerbku na zdrowiu,
pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwegowypadku
maks" przez 15 dni.

-

1OO

zł za dzień,

Wariant Bezpie czny Nag robek

s

W wariancie Bezpieczny Nagrobek obejmu.lemy ochnoną

nagrobek należący do

bezpieczonego.

u
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tym wariancie odpowiadamy zaz
szkody, które powstały w nagrobku cmentarnym w wyniku: pożaru, uderzenia pioruna,
wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu,9radu, deszczu nawalnego, trzęsienia
ziemi, lawiny, śniegu,huku ponaddźwiękowego, powodzi, uderzenia pojazdu mechanicznego,
osuwania się ziemi, upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie oraz wandalizmu.
7

Najwazniejsze pojęcia
"§
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czyli np. w domu ubezpieczonego,
Jest to mienie znajdujące się w miejscu ubezpieczenia,
które nalezy do niego lub jego bliskich:

{* urządzenia domowe,

M wyroby ze srebra, zlota, platyny,
kamieni szlachetnych oraz
bizuteria z metali lub substancji
szlachetnych, monety złote
i srebrne, które nie są środkami

meble, sprzęt 9ospoda rstwa
domowego, dywany,
wykładziny, przedmioty i zapasy
gospoda rstwa domowego,

M odziez i inne przedmioty
osobiste i codziennego uzytku,

§

sprzęt elektroniczny,
aud iowizua ny, fotograficzny,
l

komputerowy, i nstru menty
muzyczne i telefony,

§

8

gotówka, a także inne środki
płatnicze kraiowe i lagraniczne,
papiery wartościowe,
w tym akcje oraz obligacje,

płatniczymi,

E

rowery, wózki inwalidzkie
n iepod legające rejestracji,
Sprzęt tu rystyczny, sportowy,

rehabilitacyjny i medyczny
oraz części zamienne
do samochodów, motorowerów
i motocykli,

M sprzęt ogrodniczy oraz sprzęt
do majsterkowania, urządzenia
stosowane w warsztatach
chałupniczych,

M zwierzęta domowe, takie jak:
psy, koty, ptaki, ryby w akwariach,
za wyjątkiem zwierzątutrzymywanych

t

w celach hodowlanych
lub handlowych,

M mienie wypożyczone - ruchomości
domowe czasowo znajdujące
się w posiadaniu ubezpieczonego/
na podslawie użyczenia
lub wypozyczenia przez
p racod awcę, or ganizację spo rtową,
społeczną, klub, wypozyczalnię lub
inną jednostkę, pod warunkiem
uzyczenie lub wypozyczenie jest
udoku mentowane. N ie obejmuje
ruchomości domowych, które
zostały użyczone lub wypozyczone
w ramach prowadzonej
działa l ności gospod

a

rczej.

l
l
,

v

Są to elementy wyposazenia zamontowane lub wbudowane na stałe w domu, lokalu

Iub budynkr,l mieszkalnym, pomieszczeniu przynaleznym czy budynku gospodarczym:
'.. ] ,.: ] ,l

ó

' meble wbudowane, obudowy
insLalacii i grzejników,

e le

ktrycz nych,

schody wewnętrzne, antresole,

gazowych (np. 9 rzejni ki,
w ł ączniki, gniazda wtykowe,

stolarka okienna i drzwiowa
wraz z oszl<leniem, zamknięciami
i u rządzen ia mi zabezpieczającymi,

czuj

parapety zewnętrzne wewnętrzne,
i

urządzenia
a la

i

ki

,'

podłóg, słupów trwale
związanych z podłożem,

nsta lacji syg na l izacji

rmowej i klima tyzacyj nej,

a

nteny wszel kiego rodzaju

i klimatyzatory zamontowane

ffi urządzenia do podgrzewania
wody,

,

piece, kotły co kominki i inne
systemy grzewcze,

na zewnątrz umocowane trwale
na ścianie budynku lub domu
mieszkalnego.

]l ,, l,,

',

l.:,

wyciągowa,

),

&i powłoki malarskie, tynki,
wykładziny sufitów, ścian,

,

kuchni: zestawy mebli kuchennych
tzw. eurokuchnie, kuchnia gazowal
elektryczna, wę9lowa, zmywarka,
zlewozmywak z baterią i szafką
zlew ozmywa kową, i nsta lacja

t§ elementy wyposazenia instalacji
wod n o- ka n a lizacyjny ch,
gr zew czy ch,

,."., ,.:,"

' łazienki i wc: wanna i umywall<a
z bateriami, miska klozetowa
z urządzeniem spłu ku jącym, pisua
osłony węzłów sanitarnych, bidet
zbaterią, brodzik lub inna
zabudowa z prysznicem.
i,],.:,:1i,..,,]. , 1.a]a.:] ]:],' .,i' .i,, ,]]

r,

]']]

Pomieszczenie w budynku
wielomieszkaniowym, np. w bloku,
którego używ a wyłącznie u bezpieczony
lub jego bliscy. lVoze to być: komórka,

piwnica, strych, suszarnia i pralnia,
garaż lub miejsce postojowe.
9

/

Najwazniejsze pojęcia
x.

Nagrobek
Płyta lub głazumieszczone na cokole łącznieztablicąz napisami, rzeźbąnagrobną
lub pomnikiem. lVoze to tez być 9robowiec z dostępnym wnętrzem.

N

ieszczęśliwy wypadek kornunikacyjny

Wypadek na ziemi, wodzie lub w powietrzu, w którym będziesz uczestniczyĆ jako PieszY,
kierowca lub pasazer.

Trwały uszczerbek ną zdrowiu

L

Trwałe upośledzenie czynności organizmu, bez szansy na poprawę, które powstało
w następstwie nieszczęśliwego wypadku z powodu uszkodzenia ciała lub pogorszenia się zdrowia.

F*

ieszczęś§ iwy

wypadek

to zdarzenie nagłe, niespodziewane i niezalezne od ubezpieczonego lub jego bliskich,
które wystąpi w okresie ubezpieczenia, Jego skutkiem będzie pogorszenie się zdrowia
ubezpieczonego Iub jego bliskich, uszkodzenie ciała lub śmierć"Wszystkie szkody, które są
następstwem tego samego nieszczęśliwego wypadku, uwazamy za skutek jednego wyPadku
u bezpieczeniowego.

Jest

§C w życiul prywatnyrn
Odpowiada my za szkody rzeczowe lub osobowe, które wyrządzi ubezpieczony lub jego bliscY
innym osobom - takze w wyniku razącego niedbalstwa.

t

Szkody te mogą powstać m.in.:

M w domu, budynku gospodarczym lub lokalu mieszkalnym czy pomieszczeniach przynależnych,
§ł gdy ubezpieczony opiekuje się dziećmi oraz członkami rodziny, za których odpowiada,

M podczas uzywania roweru/ wózka inwalidzkiego, sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego,
medycznego, og rod n iczego, sprzętu do majsterkowa n ia.
Szkody te mogą powstać m.in.:
M w czasie prac wykonywanych przez pomoc domową ubezpieczonego,
&}

przez zwierzęta domowe, l<tórymi opiekuje się ubezpieczony,

M gdy ubezpieczony uprawia sporty rekreacyjne.
warto wieeizieć

Bliscy ubezpieczonego to współmałzonek, partner, partnerka, rodzeństwo, wstępni, zstępni, teŚciowie, zięciowie,
synowie, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, dzieci oraz osoby pozosta|ące w stosunku przysposobienia,
zamieszkujące wspólnie z ubezpieczonym i prowadzące z nim wspólnie gospodarstwo domowe.

10

Podstawowe informacje o u bezpieczeniu
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Ułrezpiecza}ą€y
Osoba wskazana w umowie ubezpieczenia, która zawiera tę umowę. Mozeto byćosoba
fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej. Ma ona
obowiązek opłacać skład kę u bezpieczen iową.

Ubezpieczorry

ffi
J!

Osoba wskazana w umowie ubezpieczenia
M osoba fizyczna

- w wariancie Bezpieczny

-

w zależnościod wariantu ubezpieczenia:

|'l

oraz Bezpieczny Nagrobek,

M osoba fizyczna, która posiada odpowiedni tytuł prawny do objętego ochroną mienia
- w wariancie Bezpieczny Plus,
M osoba fizyczna do 75 roku życia - w wariancie Bezpieczna Rodzina

c

['l

t]].

] W wariancie Bezpieczny i Bezpieczna Rodzina ubezpieczonymi są takze bliscy ubezpieczonego.

Oknes ubezpieczenia
Umowa na czas nieokreślony - ubezpieczony nie musi pamiętać o wznowieniu ubezpieczenia

płatnośćskładki
Ubezpieczający opłaca składkę miesięcznie z góry, np. z opłata mi za użytkowanie mieszkania.
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§uma ubezpieczenia, §urna gwarancyjna
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Wariant Bezpieczny i Bezpieczny Plus
Wysokośćsumy ubezpieczenia deklaruje ubezpieczalący we wniosku o zawarcie

ubezpieczenia.

§unla uł bezpieezeł,lia określona
dla wariałłtu Bezpieczny Plt^ls

Odzwiercied la wysokość

Odzwiercied la wysokość

przy puszczal nej ma ksyma l nej

przy puszczal nej ma ksyma l nej

Odpowiada kwocie stanowiącej

straty, która moze powstać

straty, która moze powstać

w wyniku zaistnienia wypadku

w wyniku zaistnienia wypadku

dziesięciokroLnosc łącznej su my
ubezpieczenia w wariancie

u

bezpieczen iowego objętego

och roną

u

bezpieczen iową

ruchomości domowych i stałych
elementów budyn ku mieszka lnego

lub lokalu mieszkalnego
i stanowi górną granicę naszej
od powiedzial ności za wszystkie

wypad ki ubezpieczeniowe
w ;ednym miesięcznym okresie

trwania och rony, z zastrzeżeniem
limitów określonych w Tabeli nr l.
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u

bezpieczen iowego objętego

bezpieczeniową
w wariancie Bezpieczny Plus
i stanowi górną 9ranicę naszej
och roną

u

odpowiedzialności za wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe
w jednym miesięcznym okresie
trwania ochrony, z zastrzeżeniem
limitów okreśIonych w Tabeli nr 1

t

Suma gwarancyina
w ubezpieczeniu
od powiedzial ności cywi lnej

§unra ubezpieczenia określona
dla wariantu Eezpieczny

Bezpiecznym, wskaza nei
w polisie, lecz nie więcej niz
500 000 zł. Suma gwarancyjna
stanowi górną 9ranicę naszej
odpowiedzial ności za wszystkie
wypad ki ubezpieczeniowe
w jednym miesięcznym okresie
trwa nia ochrony, z zastrzeżeniem

limitów określonych w Tabeli nr
Suma gwarancyjna za szkady
wyrządzone na terenie Europy
to 50olo sumy gwarancyjnej OC.

1

Wariant Bezpie czna Rodzina
§urny ubezpieczenia i składki
rniesięczne w wariancie
Bezpieczna Rodzina

Obowiązu|ące sumy ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia dla
wariantu Bezpieczna Rodzina
to maksymalna kwota, jaką

wypłacimy w razie nieszczęśliwego
wypadku za szkody powstałe
z tego jednego ldarzenia.
Na poszczegól ne świadczenia

ustaliliśmylimity i zapisaliśmy

,

ubezpieczenia

§r"lrna

§kładka

10 000 zł

8ż

2oooo

ż

12ż

30 000

zł

20ż

100 000 zł *

20 zł

'l00 000 zł, objęte są: śmierć w wyniku
Bezpieczna Rodzina, z sumą ubezpieczenia
wypadku
komunikacyjnego.
śmierć
na
skutek
wypadku
oraz
nieszczęś|iwego
* Zakresem wariantLl

je w Tabeli nr 2 ponizej.
Kwota ta jest łączna dIa wszystkich
u

bezpieczonych

m

ieszkających

razem.

Wyptata odszkodowania
Przy ustalaniu wysokości odszkodowania w mieniu przyjmuje się:

].

dla ruchomości domowych: wartośćnową albo koszt naprawy odpowiednio do zakresu rzeczywistych uszkodzeń
spowodowanych wypadkiem ubezpieczeniowym, według przeciętnych cen zakładów usługowych lub cenników
stosowanych w likwidacji szkód albo na podstawie rachunku naprawy, jezeli rachunek zawiera szczegółowąspecyfikację
wykonanych prac| zzastrzezeniem zachowania dotychczasowych parametrów, wymiarów, konstrukcji, technolo9ii oraz
zastosowa nych materiałów,

2. dla stałych elementów: wartośćnową albo koszt naprawy - jak w przypadku ruchomoŚci domowych,
3. dla lokalu mieszkalnego:

,

x

w przypadku szkody całkowitej, tj. w przypadku, gdy przywrócenie do stanu przed wystąpieniem wypadku
ubezpieczeniowego wymaga poniesienia nakładów finansowych w wysokości co najmniej 70olo aktualne| wartoŚci
wartośćrynkową nieruchomości,

x

w pozostałych przypadkach

-

- wartośćrzeczywistą.

Wa ria nt Bezpie czny

Nagrobek

.,1

Surna ubezpieczenia określona
d!a wariantu Bezpieczny

Nagrobek
Suma ubezpieczenia to kwota,
jaką wypłacimy za wszystl<ie

szkody powstałe w wyniku |ednego
wypad ku u bezpieczeniowego.

5urrra ubezpieczenia

5kładka

5 000 zł

5zł

10 000

zł

10

zł

l_)

Li

mity od powie dzial ności

Tabela nr 1
SU oznacza sumę ubezpieczenia
Górna granica odpowiedzialności (linłity)

Przedmiot ubezpieczenia
gotówka i inne środki płatnicze krajowe i zagraniczne, papiery
wartościowe (w tym akcje oraz obligacje)

a)
b)

a)
b)

Wariant Bezpieczny
5olo

2

0OO

zł d

mienie ruchome, które słuzy do prowadzenia jednoosobowej
działaIności gospodarczej
przedmioty związane z prowadzeniem warsztatu chałupniczego

25o/o SU

SU

U

'l5olo SU

gospodarczym

50lo

ruchomości oraz stałe elementy działki

5U

50olo SU

mienie wypozyczone/ najmowane

a)
b)

c)
d)

e)

lęceJ nlZ:

gotówki
200 zł dla papierosa
2O0 zł d|a

eIektronicznego
300 zł dla biżuterii
i zegarka
800 zł dIa telefonu

komórkowego
300 zł dla kosztów
wymiany lub naprawy
zamków do miejsca
zamieszkanial
samochodu wraz
z ich montazem

rower, hula jnoqa poza miejscem ubezpieczenia

2 00O zł

stałe elementy budynku gospodarczego, pomieszczenia

157o SU

przynaleznego

{

gotówki

|a

2Oo/o

drobne przedmioty codziennego użytku poza miejscem
u bezpieczenia

Plus

SU, ale nie więcej niż

wyroby ze srebra, złota, platyny, kamieni sz|achetnych oraz
biżuteria z metali lub substancji szIachetnych, monety złote
i srebrne, które nie są środkamipłatniczymi
dzieła sztuki oraz zbiory kolekcjonerskie

ruchomości domowe w pomieszczeniu przynaleznym Iub budynku

Wariant Bezpieczny

L
5olo

zewnętrzne eIementy budynków, IokaIu

SU

Górna granica odpowiedzialności (limit)

zdarzenie losowe

pęka nie mrozowe

Wariant Bezpieczny

wewnętrznych

Plus

10olo SU

instalacji budynku/ lokalu mieszkalnego

pękanie mrozowe zewnętrznych
instalacji budynku/ lokalu mieszkalnego

50lo

SU

SU, ale nie więcej niz

katastrofa budowlana

14

Wariant Bezpieczny

300 000 zł

graffiti

3 000

szkody wyrządżone przez zwierzęta

10olo

szkody po|egające na pękaniu ściani tynków z innych przyczyn niż
katastrofa budowlana

1 000

zł

5U

zł

3 000

zł

10olo SU

2

OOO

zł

Górna granica odpowiedzialności (limity)
Koszty dodatkowe

koszty

a

kcji ratowniczej

koszty poszukiwania miejsca powstania szkody i usunięcia jej

1007o SU

zł

2 50O zł

-l07o

koszty rozbiórki i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie

Plus

100o/o SU

1 500

przyczyny

0

Wariant Bezpieczny

Wariant Bezpieczny

SU

10olo SU

koszty wymiany lub naprawy zabezpieczeń po szkodzie

3 000

zł

koszty wymiany dokumentów

1 000

zł
maksymalnie 30 dni
od 4. doby po wystąpieniu

2olo SU,

koszty wynajmu IokaIu zastępczego po szkodzie

szkody
kosztv rzeczoznawców

koszty postępowa

n

ia sądowego

10olo SU

I

u

b pojed nawczego

do wysokości stawek
minimaInych, które są
zapisane w przepisach
regulujących wysokość
oplaty za czynności
adwokata lub radcy
prawnego przed organami
wymiaru sprawiedliwości
- ale nie więcej niz 100o/o
SG

oC

koszty zakupu nowych krzewów ozdobnych

c

1 000

zł

Tabela 2
Wysokośćświadczenia w zależnościod sumy
ubezpieczenia w wariancie Bezpieczna Rodzina

Surna ubezpieczenia

'|0 000

zł

20 000 zł

30 OOO

zł

1OO CI00

zł

Co ubezpieczamy
śmierćw następstwie nieszczęśliwego wypadku (innego niz

1

komunikacyjny)
śmierćw następstwie nieszczęś|iwego wypadku komunikacyjnego

trwały uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku nieszczęśliwego
wypadku
świadczenie szpital ne wypłaca ne w wyn

wypadku

i

|<u n

ieszczęś|iwego

2OOo/o
1o/o

my

u

bezpieczenia

sumy

u

bezpieczen ia

00o/o su

sumy ubezpieczenia za

trwałego

1o/o

uszczerbl<u na zdrowiu
1OO

zł za dzie ń, płacimy za
15

ma

ksyma

ln ie

dni

1E
lJ

Usługi assistance
Usługi Assistance

El

Zorganizujemy i opłacimy koszt pracy fachowca,
n p. hyd ra u i ka, ślusarza, szklar za, e e ktryka.
Pokryjemy kaszty częki niezbędnych do naprawy
l

l

Et

Ł4-godzi n na i nfo! §m§ą:
801 5 97 597
42 66 66 5oO

sprzętu.

M

Zorganizujemy i opłacimy wizytęlekarza
lub pielęgniarki.

l zorgan !ZuJemy

pomoc.

Ę

pomoc w domu

Wsparcie informacy;ne

Pomozemy ubezpieczonemu
w n ieoczekiwa nych zdar zeniach
losowych, takich jak: nieszczelny
zawór, złamany klucz w drzwiach
wejściowych, awaria pralki.
Zor ganizujemy ślusar za,
hydraulika, technika urządzeń
grzew czych i kl matyzacyj nych,

Podamy numertelefonu na policję,

i

elektryka, del<arza, szklarza,
sto

l

a

rza.

Wyślemyspecjalistę, 9dy
awarii ulegnie sprzęt ACD, RTV
komputerowy.
Pomozemy, gdy mieszkanie
zostanie zniszczone na skutek
nagłego zdarzenia i klient
nie będzie mó9ł w nim mieszkać.
Zorganizujemy:
M transport ocalalego mienia,
M przechowywanie ocalałego

M
M
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mienia,

transport powrotny ocalałego
mienia,

transport zakwaterowanie
klienta w hotelu,
i

do strazy pozarne.j, pogotowia
ratu nkowego, pogotowia
9azowego/ str aży m iejskiej.
lnfolinia o słuzbach uzyteczności
publiczne| czynna jest całą dobę.

Pomoc zwierzętom

domowym

Zorganizuiemy wizytę z pupilem:
m w placówce weterynaryjnej
wraz z transportem,

M

m

u psiego fryzjera,
u behawiorysty.

t

Udzielimy informacji dotyczących
zwierząt domowych. Powiemy o:
&l obowiązkowych szczepieniach,
M rasach psów uznawanych
za niebezpieczne i wymogach
związanych z ich posiadaniem,

m
m

&l
&l

M

hotelach,
szkółkach,

cmentarzach,
klubach miłośnikówzwierząL,
adresach salonów piękności
dla zwierząt.

Poinformujemy o procedu rze
postępowania w przypadku
kradzieży:.
M kart płatniczych,

§l
M

telefonu,

dokumentów.

Pomoc medyezna
Pomożemy w razie nagłego

zachorowania lub nieszczęśl iwego
wypadku klienta.
M Dostarczymy leki,
ffi Zorganizujemy i pokryjemy
koszty wizyt lekarskich
po nieszczęśliwym wypad l<u,
M Zorganizujemy wizytę lekarską
w razie nagłego zachorowania.

lak zgłosić szkodę?
1

l

l

*

W UNIQA można zgłosić szkodę natrzy sposoby:

f

v- l
|

|"*
,V*
Ll

ó

l

Formularz

Te§e§on
Skorzystaj z dedykowa nego
serwisu likwidacyjnego dla

Wchodząc na
w zakładkę

Zgłośszkodę

mieszkalnictwa

fulai!
,.",,:

'

,,

,

..]

] ,,.

Wysyłając zgłoszenie na e-mail:

Szkody ma|ątkowe

lnfolinia jest czynna:

Pamiętaj, szkoda powinna być zgłoszona nlezwłocznie"

o
Co będzie potrzebne podczas zgłoszenia szkody?

M

§:}§§§Ł

M

§§§ §}§Ł§§ą

M

rrpąrwłzu i |Ml§j§eE zdarzenia,

M

nVm

w przypadku szkody zgłaszanej z ubezpieczenia mieszkania,
z której zgłaszanajest szkoda,

KfrNT,Ą, na które ma zostać wypłacone odszkodowanie.

Nalezy pamiętać, aby przy zgłaszaniu szkody podać adres e-mail, na który zostanie przesłana decyzja o wypłacie
odszkodowania.

}v

§tru ktu ra ]ikwida cyina
UNlQA jako jedyny ubezpieczyciel na polskim rynku posiada dedykowany zespot
specjalistów odpowiedzialny za obsługę zgłoszeń i likwidację szkód z obszaru
mieszkalnictwa.

Czy wiesz, że.."
dla naszych klientów pracuje ponad 2O0 merytorycznych itechnicznych opiekunów klienta,

@

Zespół ds, likwidacji szkód ma!ątkowych odpowiedzialny za likwidacię §ztńć

Y

.€_:-

-}-.
.'<.

-=-Ę

pozarowych

zalaniowych

t
z ubezpieczeń od powiedzia l ności

cywilnej podmiotów
zar ząd zających za so ba m

mieszkaniowymi

i

rzeczowych z ubezpieczenia

odpowiedzial ności rywilnej,
w których podmiotem
odpowiedzialnym za ich powstanie
est pod m iot zarządzalący
zasobami mieszkaniowyrni
j

@

Zespół ds. likwidacji szkód osobowych odpowied zialrly za lihłidacię szkód:

ubezpieczeń następstw
n

ieszczęśliwych wypad ków

mieszkańców zasobów

mieszkaniowych
18

!

Ściezki Iikwidacji szkód

@

Ponad 507o szkód z sektora mieszkalnictwa likwidujemy procedurą
uproszczoną.

Uproszczona

ZEłoszenie

L,r}R

Kontakt

Decyzja o pnzyznaniu

szkody przez

prze kaza n ie

ze strony opiekuna

lub odmowie wypłaty

dostępne kanały

wypełnionego

klienta UNlQA

odszkodowania

druku do UNlQA

O

standardowa

,,,]

Krok

l

Likwidacja techniczna:

Knok

Zgłoszen§e

Eokonanie oględzin

szkody przez

przez rzeczoznawcę

dostępne kanały

!&-

lĘ

t

2

!-ikwidacja merytoryczna:

ustalenie
okoliczności

,

powstania szkody

l,

l
J

l

Zgrornadzenie
niezbędnej
dokumentacji

&

lv* l

o

§tworzenie

proto§<ołt*

z powstania szkody

Zaakceptowanie
i podpisanie protokołu

Deeyzja o przyznaniu
lub odmowie wypłaty
odszkodowania

a

ł

a a
a1 a

a a a

lll

a a a
a a a
a a

a
a

ł
a
§
&

§ś

e
śś
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