
Bezpieczne Mieszkanie 

Pamiętaj, że:  
Suma ubezpieczenia powinna byæ adekwatna do 
wartości Twojego mienia tak, aby odszkodowanie 
pozwoli³o na przywrócenie do stanu sprzed szkody.

Nawet dwa razy wyższa SU i suma gwarancyjna 
w OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie mieszkania ze sk³adką p³atną miesięcznie wraz z tzw. „czynszem” to produkt, z którego mieszkańcy 
korzystają od wielu lat. Przygotowaliśmy nową wersję tego ubezpieczenia: 
Bezpieczne Mieszkanie, dostosowując jego zakres do potrzeb klientów. 

Mieszkańcy, którzy przystąpili do tego ubezpieczenia w ubieg³ych latach, otrzymają ofertę przejścia na nowe 
ubezpieczenie. Zmiana będzie wiąza³a się z minimalnymi formalnościami.

Ubezpieczenie allrisks - od wszystkich ryzyk 8

Wyp³ata odszkodowania, gdy do szkody dojdzie w wyniku rażącego niedbalstwa 8

Odpowiadamy za szkody w życiu prywatnym w Polsce i Europie 8

Assistance: pomoc fachowców i części zamienne – aż do 1500 z³ 8

Ubezpieczenie roweru od rabunku podczas przejażdżki 8

Ubezpieczenie od kradzieży z samochodu przedmiotów codziennego użytku 8
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Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk – odpowiadamy za 
szkody spowodowane nag³ymi zdarzeniami, niezależnymi 
od Ciebie. Może to być np. pożar, kradzież z w³amaniem 
czy zalanie, np. z powodu awarii sprzętu AGD.

Wyp³acimy pieniądze, gdy do szkody dojdzie 
z winy Twojej lub Twoich bliskich - np. gdy 
zapomnisz wy³ączyć żelazko i dojdzie do 
pożaru (tzw. wina nieumyślna).
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Oferujemy pomoc ślusarza, hydraulika, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, elektryka, a także 
specjalisty RTV, AGD lub PC. W ramach us³ugi pokryjemy koszty dojazdu, robocizny oraz zakupu części zamiennych 
(w zależności od wieku sprzętu) - aż do 1500 z³. Szczegó³y na odwrocie.

Assistance

Zobacz dlaczego warto wybrać Bezpieczne Mieszkanie 

Poznaj nowe ubezpieczenie, przygotowane specjalnie dla mieszkańców 
budynków wielomieszkaniowych

Rażące niedbalstwo



Szczególowe informacje:

Jeśli zdarzy się szkoda i będzie potrzebna pomoc specjalisty, zapewnimy: 
ślusarza, hydraulika, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, 
elektryka, dekarza, szklarza lub stolarza. 

Pokryjemy koszty dojazdu i robocizny oraz zakupu części zamiennych 
w ramach jednego zdarzenia ubezpieczeniowego aż do 1500 z³.

Gdy dojdzie do zgubienia kluczy lub zatrzaśnięcia ich w mieszkaniu. 

Pokryjemy koszty dojazdu i robocizny ślusarza do 600 z³.

Jeśli w samochodzie roz³aduje się akumulator „pod domem” lub do 5 km 
od miejsca ubezpieczenia. 

Pokryjemy koszty dojazdu i robocizny specjalisty, który uruchomi samochód 

aż do 700 z³.

Gdy sprzęt RTV, AGD lub PC ulegnie awarii i nie będzie można z niego 
skorzystać. 

Pokryjemy koszty dojazdu i robocizny technika, części zamiennych oraz 
ewentualnego transportu sprzętu do serwisu aż do 1500 z³. 
Z us³ugi można skorzystać po 2 razy dla sprzętu AGD, 2 razy dla sprzętu RTV 
i 2 razy dla sprzętu PC w danym roku polisowym.

Usługi Assistance 

Czyli pomoc na telefon
do każdego 

ubezpieczenia 
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