Poznaj przewagi nowego produktu
Zmieniamy nasze produkty, abyś czuł sie naprawdę bezpieczny

NOWOŚĆ

Nowy produkt

Bezpieczne Mieszkanie

Stary produkt
Ubezpieczenie mienia ze składką płatną miesięcznie

Ubezpieczamy od wszystkich ryzyk,
w tzw. formule all risk

Ubezpieczenie od określonych
zdarzeń, czyli od ryzyk nazwanych

Odpowiadamy za wszystkie szkody spowodowane zdarzeniami losowymi. Nie
wypłacimy odszkodowania tylko za te wydarzenia, które wypiszemy w ogólnych
warunkach ubezpieczenia jako wyłączone. To jeden z najszerszych możliwych
zakresów ubezpieczenia mieszkania i jego wyposażenia dostępny na rynku.

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe
w wyniku zdarzeń losowych wymienionych
w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Jest to
zamknięty katalog zdarzeń.

Czy wiesz, że... Zdarzenia losowe to zdarzenie nagłe, niespodziewane i przyszłe,
niezależne od woli ubezpieczonego. To np.: zalanie, pożar, powódź, ulewny
deszcz lub wichura, ale też wybuch czy katastrofa budowlana i wiele innych.

Ubezpieczamy szkody powstałe w wyniku
rażącego niedbalstwa
Z rażącym niedbalstwem mamy do czynienia, gdy ubezpieczony nie
ma zamiaru wyrządzić szkody (wina nieumyślna), ale w wyniku jego
zachowania – które narusza pewne normy prawne, społeczne czy zasady
bezpieczeństwa – dochodzi do zniszczenia, np. mieszkania.

Brak odpowiedzialności za szkody
powstałe w wyniku rażącego
niedbalstwa

Czy wiesz, że... Jedną z najczęstszych przyczyn powstania pożaru w mieszkaniu jest: umyślne podpalenie lub nieumyślne zaprószenie ognia,
np. zaśnięcie z tlącym się papierosem czy przy zapalonej świeczce; wzniecenie ognia przez dzieci.
Źródło: dane Państwowej Straży Pożarnej.

Odpowiadamy za szkody OC w życiu prywatnym
w Polsce i na terenie Europy

Odpowiedzialność za szkody
powstałe tylko na terenie Polski

Ubezpieczenie OC uchroni Cię przed odpowiedzialnością finansową za
zniszczenie własności osoby trzeciej lub jej zranienie. Oznacza to, że nie
zapłacisz z własnej kieszeni jeśli szkodę wyrządzisz Ty lub Twoi bliscy, np.
Twoje dziecko, mąż czy żona.

Odpowiadamy za szkody OC wyrządzone
w mieniu najmowanym

Brak odpowiedzialności

Odpowiadamy za szkody, które wyrządzisz Ty lub Twoi bliscy
w wynajmowanym mieniu.

Chronimy od kradzieży z włamaniem z samochodu
drobnych przedmiotów codziennego użytku

Brak odpowiedzialności

Ubezpieczamy Twój rower na wypadek rabunku
poza miejscem ubezpieczenia, np. podczas
przejażdżki

Brak odpowiedzialności

Oferujemy pomoc assistance w jednym
z najszerszych możliwych zakresów

Zwrot kosztów tylko za robociznę
fachowców, bez kosztów części
zamiennych

Pokrywamy koszty pomocy fachowców, np. hydraulika czy elektryka.
Płacimy za robociznę i części zamienne niezbędne do naprawy sprzętu.

Rozszerzyliśmy produkt Bezpieczne Mieszkanie
o wariant Bezpieczny Nagrobek
Ubezpieczamy nagrobek od zdarzeń losowych i od wandalizmu.

Brak możliwości ubezpieczenia
nagrobka

Co to oznacza dla Ciebie.
Poznaj
prawdziwe
historie...
Ubezpieczenie all risk
Ania 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 określoną prędkością, a w dniu zdarzenia wiatr wiał z mniejszą siłą.
Ubezpieczyciel Ani nie przyznał jej odszkodowania.

Z naszym ubezpieczeniem Bezpieczne Mieszkanie Ania dostałaby wypłatę.
Odpowiadamy za wszystkie szkody, także te spowodowane przez wiatr, niezależnie od jego prędkości.

Ubezpieczenie od rażącego niedbalstwa
U Marka w kuchni wybuchł pożar i zniszczył jego nowe meble, kupione na kredyt. Źródłem pożaru było
zapalanie się kosza na śmieci, do którego Marek wrzucił niedopałek papierosa. Mieszkanie było
ubezpieczone od ognia, jednak ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. Była to
szkoda powstała w wyniku rażącego niedbalstwa Marka. Marek został bez mebli, a do tego
musiał jeszcze spłacić za nie kredyt.

Z naszym ubezpieczeniem Bezpieczne Mieszkanie Marek dostałby wypłatę.
Odpowiadamy za szkody spowodowane przez tzw. rażące niedbalstwo.

Ubezpieczenie OC w Polsce i Europie
Jan wyjechał do Niemiec odwiedzić swoją siostrę. Podczas przejażdżki rowerowej potrącił na przejściu dla pieszych

starszą panią. Staruszka trafiła do szpitala ze złamana ręką. Jan musiał zapłacić pani odszkodowanie. Myślał, że
będzie mógł skorzystać ze swojej polisy OC, jednak ubezpieczyciel odmówił przejęcia odpowiedzialności, ponieważ
zdarzenie miało miejsce poza granicami Polski. Jan musiał zapłacić odszkodowanie z własnych oszczędności.

Z naszym ubezpieczeniem Bezpieczne Mieszkanie Jan dostałby wypłatę.
Odpowiadamy za szkody powstałe na terenie całej Europy.

Ubezpieczenie od kradzieży z samochodu drobnych przedmiotów
codziennego użytku
Magda, pracująca mama, ma bardzo dużo obowiązków i często korzysta z samochodu. Zawozi

nim dzieci do szkoły, dojeżdża do pracy, na zakupy. Jako pracująca mama ma bardzo dużo
obowiązków. Kiedyś zostawiła na siedzeniu samochodu swoją torebkę. Gdy wróciła, szyba
w aucie była zbita, a torebki nie było. Skradziono jej telefon, portfel, dokumenty. Nie miała
ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem do samochodu.

Z naszym ubezpieczeniem Bezpieczne Mieszkanie Magda dostałaby pieniądze
na odkupienie skradzionych przedmiotów.

Ubezpieczenie roweru na wypadek rabunku
Ola dostała od rodziców na urodziny nowy rower. Pojechała nim po zakupy. Gdy wracała, podbiegł do niej mężczyzna,
zrzucił z roweru i odjechał na nim.

Z naszym ubezpieczeniem Bezpieczne Mieszkanie Ola dostałaby wypłatę.
Odpowiadamy za kradzież roweru z rabunkiem.

