
Pytanie/Towarzystwo	  Ubezpieczeniowe

Czy	  ubezpieczenie	  obejmuje	  szkody	  z	  
tytułu	  zalania	  spowodowane	  awarią	  

instalacji	  wodnej	  (np.	  pęknięciem	  wężyka	  
doprowadzającego	  wodę	  do	  baterii,	  

zmywarki	  czy	  pralki)?

Czy	  ubezpieczenie	  chroni	  rzeczy	  poza	  
miejscem	  ubezpieczenia,	  a	  jeśli	  tak	  to	  do	  

jakiej	  kwoty?

Czy	  ubezpieczenie	  OC	  w	  życiu	  prywatnym	  
obejmuje	  szkody	  spowodowane	  przez	  

modele	  latające	  (w	  tym	  drony)?

Czy	  do	  ubezpieczenia	  mieszkania	  
dodawany	  (lub	  czy	  można	  tę	  usługę	  

dokupić)	  jest	  pakiet	  Assistance?	  Jeśli	  tak,	  
to	  co	  obejmuje?

Czy	  w	  ramach	  pakietu	  Assistnace	  
dostępny	  jest	  Assistance	  rowerowy,	  a	  
jeśli	  tak,	  to	  czy	  pobierana	  za	  niego	  jest	  

dodatkowa	  składka?

Czy	  w	  ubezpieczeniu	  stosowana	  jest	  
franszyza	  redukcyjna?

Razem

Concordia	  Ubezpieczenia TAK NIE NIE

TAK	  -‐	  pakiet	  assistance	  dostępny	  jest	  w	  
ramach	  podstawowego	  ubezpieczenia	  

domu/mieszkania	  lub	  stałych	  elementów	  
od	  ognia

NIE

TAK	  -‐	  w	  ubezpieczeniu	  OC	  za	  szkody	  w	  
sprzęcie	  elektronicznym,	  w	  ubezpieczeniu	  

od	  ognia	  w	  drugiej	  szkodzie	  
spowodowanej	  przez	  zalanie	  przez	  
nieszczelne	  pokrycie	  dachowe

10

Allianz NIE TAK NIE
TAK	  -‐	  Home	  Assistance	  wg	  wariantu	  

Komfort.	  
NIE TAK 10

Ergo	  Hestia TAK TAK NIE TAK NIE NIE 20

InterRisk TAK NIE NIE
TAK	  -‐	  dodawany	  jest	  pakiet	  Assistance	  
Standard.	  Można	  dokupić	  Premium	  oraz	  

wariant	  VIP
NIE TAK 10

Liberty	  Ubezpieczenia TAK TAK NIE TAK NIE NIE 20

Uniqa TAK NIE NIE
TAK	  -‐	  w	  ramach	  ubezpieczenia	  od	  zdarzeń	  
losowych	  ubezpieczony	  otrzymuje	  zakres	  

podstawowy	  usług	  Assistance

NIE	  -‐	  assistance	  Rowerowa	  Frajda	  jest	  
dostępna	  dla	  członków	  programu	  
lojalnościowego	  UNIQA	  BonusClub

NIE 15

LINK4 TAK
TAK	  -‐	  mienie	  osobiste	  poza	  miejscem	  

ubezpieczenia	  jest	  chronione	  od	  rabunku	  
do	  500	  zł

TAK	  -‐	  LINK4	  odpowiada	  za	  szkody	  powstałe	  
w	  wyniku	  używania	  modeli	  latających,	  

których	  ciężar	  nie	  przekracza	  5	  kg	  (w	  tym	  
dronów)	  	  dla	  własnych	  potrzeb	  w	  celach	  

rekreacyjnych	  (do	  wysokości	  sumy	  
gwarancyjnej)

TAK TAK NIE 30

Proama
TAK	  –	  w	  OC	  w	  życiu	  prywatnym	  tego	  typu	  
szkody	  są	  likwidowane	  na	  zasadzie	  ryzyka.

NIE NIE
TAK	  -‐	  można	  go	  dokupić	  (zarówno	  
assistance	  domowy	  jak	  i	  rowerowy).	  

Assistance	  Domowe	  kosztuje	  29	  zł	  rocznie.

TAK	  -‐	  Assistance	  Rowerowe	  to	  osobny	  
produkt,	  kosztuje	  49	  zł	  rocznie

NIE 14

Gothaer TAK
TAK	  -‐	  w	  przypadku	  rozboju	  poza	  miejscem	  
ubezpieczenia	  do	  wysokości	  1	  000	  zł,	  w	  
tym	  limit	  na	  gotówkę	  wynosi	  500	  zł

TAK	  (do	  wysokości	  sumy	  gwarancyjnej) TAK NIE NIE 25

Compensa TAK

TAK	  (podstawowy	  zakres	  ubezpieczenia	  
obejmuje	  szkody	  w	  mieniu	  osobistym	  
powstałe	  wskutek	  rozboju	  dokonanego	  
poza	  miejscem	  ubezpieczenia	  do	  kwoty	  1	  

500	  zł)

NIE
TAK	  -‐	  podstawowy	  zakres	  ubezpieczenia	  

obejmuje	  Home	  Assistance
NIE TAK 15

Ranking	  ubezpieczeń	  mieszkaniowych	  -‐	  odpowiedzi	  na	  pytania	  dodatkowe


