
Ubezpieczenie assistance Pomoc Domowa
dla klientów Banków Spółdzielczych

Pomyśl,
pomoc
w zasięgu
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Dlaczego Uniqa

UNIQA jest jedną z największych grup ubezpieczeniowych  
w Polsce i Europie. Oferuje ubezpieczenia majątkowe,  
komunikacyjne i na życie, zarówno dla klientów indywidu-
alnych, jak i grupowych. Specjalizuje się w sprzedaży ubez-
pieczeń przez agentów oraz online, a także w omnikanałowej 
sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych. 

To stabilna i wiarygodna firma, za którą stoją liczby:

obecna w 18 krajach 

15,5 mln klientów w Europie

5. ubezpieczyciel w Europie Środkowej i Wschodniej

5. pozycja wśród grup ubezpieczeniowych w Polsce

5 mln klientów w Polsce 

lider w ubezpieczeniach dla segmentu mieszkalnictwa  

Ten materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumie-
niu przepisów Kodeksu cywilnego.

Ubezpieczycielem jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą 
w Warszawie. Agentem jest Bank należący do Grupy Banków Polskiej Spół-
dzielczości, wpisany do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, w tym ograniczenia i wyłączenia 
odpowiedzialności, dostępne są w Ogólnych warunkach ubezpieczenia  
assistance Pomoc Domowa dla Klientów Banków Spółdzielczych – indeks  
HASBS/2021/03 na uniqa.pl.97
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Ubezpieczony będzie mógł skorzystać z wizyt specjali-
stów, takich jak hydraulik, elektryk, szklarz,  
ślusarz, murarz czy dekarz w przypadku awarii  
instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, 
cieplnej lub alarmowej. Zakres ochrony obejmuje 
fachową pomoc do wysokości limitów, dzięki temu 
klient oszczędza czas oraz pieniądze. Ubezpieczyciel 
pokrywa również koszt materiałów i części użytych  
do naprawy podczas interwencji specjalisty.

W przypadku kradzieży z włamaniem, uszkodzenia  
lub zatrzaśnięcia zamka ubezpieczony otrzyma usługę 
specjalisty, np. ślusarza, a także dodatkową pomoc  
w postaci dozoru mienia czy jego transportu do okre-
ślonych limitów. 

Z usługi naprawy sprzętu RTV/AGD ubezpieczony może 
skorzystać w przypadku jego awarii.  Ochrona obejmuje 
koszt dojazdu i robocizny specjalisty oraz koszty  
użytych podczas interwencji materiałów i części  
zamiennych do wysokości limitów. Ubezpieczony 
oszczędza czas i otrzymuje pomoc bez konieczności 
samodzielnego organizowania naprawy. Wiek sprzętu 
RTV/AGD nie może przekraczać 5 lat.

Dlaczego warto Dla kogo

Dla każdego, kto chce mieć spokojną głowę na 
wypadek zdarzeń losowych.

Dla każdego, kto nie chce zostać sam z problemem  
w razie awarii czy kradzieży z włamaniem.

Dla każdego, kto ceni sobie wygodę, ponieważ usługi 
są świadczone przez 24 h/7 dni w tygodniu.

Dla każdego, kto myśli perspektywicznie i zakłada 
różne scenariusze.

Dla ubezpieczającego, który ukończył 18. 
i nie ukończył 79. roku życia.

Ważne informacje

Ubezpieczenie jest dostępne w 2 wariantach.

Jeśli wystąpi zdarzenie ubezpieczeniowe, zorganizujemy 
lub zorganizujemy i pokryjemy koszty świadczeń, 
które wskazaliśmy w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia oraz limity świadczeń są 
uzależnione od wybranego wariantu. 

Jeden ubezpieczający może zawrzeć maksymalnie  
4 umowy.

Zakres ubezpieczenia Zdarzenie ubezpieczeniowe
Wariant 1 Wariant 2

Limity świadczeń

Interwencja specjalisty: hydraulika, elektryka, szklarza, murarza, 
dekarza, specjalisty od systemów alarmowych, technika urządzeń 
grzewczych, ślusarza

Awaria instalacji,
Kradzież z włamaniem,
Uszkodzenie lub zatrzaśnięcie 
zamka,
Zagubienie lub kradzież kluczy,
Zdarzenie losowe

6 interwencji,
limit 1000 zł 
na interwencję

8 interwencji,
limit 1500 zł 
na 
interwencję

Dozór mienia
Transport mienia
Transport ubezpieczonego i domowników

Awaria instalacji,
Kradzież z włamaniem,
Zdarzenie losowe

Naprawa sprzętu RTV/AGD Awaria sprzętu RTV/ AGD

Osobisty Asystent Domowy / świadczenia informacyjne, organizacyjne Wniosek ubezpieczonego bez limitu bez limitu

Składka miesięczna 8,90 zł 12,90 zł 

Zakres ubezpieczenia 
i limity świadczeń

Naprawa 
sprzętu 

RTV/AGD

Fachowcy 
na wypadek 

awarii 
domowej

Pomoc 
przy kłopotach 

z zamkiem


