DOM
I MIESZKANIE
Ubezpieczenia mieszkaniowe
WIELOWYMIAROWA OCHRONA ŻYCIA PRYWATNEGO
Dom czy mieszkanie to nie tylko ściany, starannie wykończone wnętrze i zgromadzone przedmioty.
Dom to ludzie, ich aktywność oraz troski, dlatego ubezpieczenia mieszkaniowe WARTY
to wielowymiarowa ochrona życia prywatnego. Odkryj nowy wymiar ubezpieczenia i chroń
to, co w domu i poza nim.

NAWET NA

3 L ATA

OC w życiu
prywatnym

Zalanie mieszkania sąsiada, wybita przez dziecko szyba
w osiedlowym sklepie, zniszczony telewizor w pokoju hotelowym.
Zamiast dyskutować wystarczy przeprosić i podać numer polisy Warty.

NNW

W szkole, przed domem, na nartach – wszędzie można złamać nogę.
Przydadzą się wtedy pieniądze na powrót do zdrowia.

Ty i Twoi bliscy

mała architektura

Graffiti na płocie, zniszczone przez wiatr meble ogrodowe, kradzież
siłownika w bramie? Da się to naprawić w ramach ubezpieczenia.

Twój ogród
roślinność ogrodowa

Pielęgnowanie ogrodu kosztuje dużo czasu i energii. Silny wiatr
lub deszcz może spowodować nieodwracalne straty. Alternatywa
to ubezpieczenie roślinności ogrodowej.

rower poza domem
Przejażdżka rowerowa zakończona wypadkiem. W takiej sytuacji
przyda się pomoc na miejscu i pieniądze na naprawę.

Twój rower
assistance

Twoje finanse

Twój sprzęt

utrata pracy

Utrata pracy nie zwalnia z konieczności płacenia domowych
rachunków. W ramach odszkodowania klient otrzyma pieniądze
na regulowanie stałych zobowiązań.

utrata czynszu

Najemca nie będzie płacił czynszu, jeśli mieszkanie po szkodzie
nie nadaje się do zamieszkania. Zrobi to Warta.

nieuprawnione
użycie karty

Zwrot 150 euro za zakupy złodzieja, dokonane utraconą kartą.
Resztę ustawowo zobowiązany jest oddać bank.

przenośny sprzęt
Ciągle w drodze: do pracy, do szkoły, na rolki, na wakacje… zawsze
komputerowy,
ze sprzętem. Przyda się ochrona w razie nieumyślnego wypadku,
fotograficzny,
muzyczny, medyczny, rabunku lub wypadku komunikacyjnego.
sportowy, biwakowy

Ubezpieczenia mieszkaniowe
SPRAWDŹ, CO MOŻNA UBEZPIECZYĆ I ZAPROPONUJ OPTYMALNY WARIANT
WARTA DOM KOMFORT

WARTA DOM

100% SU

100% SU

50% SU lub 100% SU

20% SU

do wskazanej SU

limit 10% SU, nie więcej niż 6 000 zł

20 000 zł z opcją 30 000 zł
lub 40 000 zł

2 000 zł z opcją 5 000 zł
lub 10 000 zł

Dom lub mieszkanie
Stałe elementy lokalu (jeśli mieszkanie nie jest własnością Klienta)

TWÓJ MAJĄTEK

Garaż lub inny budynek
Ruchomości domowe, a w nich:
elektronika
mienie w piwnicy lub innych pomieszczeniach przynależnych
ruchomości specjalne (np. dzieła sztuki, antyki)
koszty poszukiwania przyczyny szkody
kradzież zwykła (wybranych elementów na zewnątrz)
OC w życiu prywatnym

TY I TWOI BLISCY
(OC i NNW)

OC najemca

—
świat (bez USA i Kanady)

świat (bez USA i Kanady)

50%

50%

OC lokator

50%

50%

OC usługi turystyczne

100%

100%

OC mienie powierzone

10%

10%

OC USA i Kanada

50%

—

OC wiatr i woda

20%

—

OC broń

20%

—

OC koń

20%

—

Świat: Standard lub Komfort

Świat: Standard

TWÓJ
OGRÓD
TWÓJ
ROWER

Rower poza domem

max 5 000 zł

max 5 000 zł

Assistance rowerowy

1 500 zł na zdarzenie

1 500 zł na zdarzenie

Sprzęt poza domem: przenośny sprzęt komputerowy, medyczny, muzyczny,
fotograficzny, sportowy, biwakowy

Komfort

Standard

Utrata czynszu

max 10 000 zł

max 2 000 zł

Utrata pracy

max 5 000 zł

—

150 euro

—

ASSISTANCE
(W CENIE)

TWOJE
FINANSE

Mała architektura

TWÓJ
SPRZĘT

NNW dla wskazanych domowników, w tym dzieci (NNW Szkolne)

Roślinność ogrodowa

Nieuprawnione użycie karty

—

Katastroficzny

15 000 zł na zdarzenie!

15 000 zł na zdarzenie!

Domowy

koszt materiałów 250 zł

koszt materiałów 250 zł

Medyczny

1 500 zł na zdarzenie

1 500 zł na zdarzenie tylko z NNW
—

Rodzinny
Przepięcie, stłuczenie, dewastacja w podstawowym zakresie (bez limitu)
Przedmioty wypożyczone

PAKIET KORZYŚCI
(W CENIE)

Przedmioty służbowe
Sprzęt biurowy
Sprzęt firmowy

limit 10 000 zł

—

limit 10% SU, nie więcej niż 10 000 zł

limit 10% SU, nie więcej niż 2 000 zł

Rzeczy na zabudowanym balkonie/tarasie

limit 5 000 zł

limit 2 000 zł

Rzeczy gości

limit 10 000 zł

—

Rzeczy osobiste poza domem

Rzeczy podczas przeprowadzki
—

DODATKOWY PAKIET
KORZYŚCI W UMOWACH
3-LETNICH (W CENIE)

Rzeczy po przeprowadzce
Leczenie psa lub kota

limit 5 000 zł

limit 2 000 zł

Rozmrożenie produktów

limit 1 000 zł

limit 500 zł

limit 10% SU, nie więcej niż 5 000 zł

limit 10% SU, nie więcej niż 2 000 zł

limit 2 000 zł

limit 2 000 zł

o 2 000 zł

o 1 000 zł

Rzeczy studenta
Wyciek wody
Automatyczne podniesienie sumy ubezpieczenia ruchomości domowych
po zakończeniu każdego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia

