MÓJ DOM
UBEZPIECZENIA
STAŁY SIĘ
PROSTE

MATERIAŁ REKLAMOWY

3 PAKIETY
1 PROSTY WYBÓR
Mój Dom to ubezpieczenie dla Ciebie – niezależnie
od tego jaki zakres ochrony Cię interesuje i czy
chcesz ubezpieczyć dom czy mieszkanie (również
w budowie) albo ruchomości domowe. Sprawdź,
który z trzech pakietów odpowie na Twoje potrzeby.

KOMFORT

jeśli oczekujesz podstawowego zabezpieczenia swojego mieszkania lub domu przed
niespodziewanymi zdarzeniami jak pożar
lub powódź – komfort w tym pakiecie zapewnią Ci usługi assistance i wsparcie po szkodzie.

PLUS

jeśli chcesz dodatkowo zabezpieczyć się
na wypadek często występujących ryzyk,
jak zalanie i stłuczenie przedmiotów szklanych – to plus w stosunku do zakresu
pakietu Komfort.

MAX

WYBIERZ TEN PAKIET

jeśli interesuje Cię szeroka ochrona – dzięki
temu pakietowi zachowasz spokój o swoje
finanse nawet, gdy w Twoim domu lub mieszkaniu dojdzie do kradzieży z włamaniem,
dewastacji czy szkód spowodowanych
przepięciem.

DLACZEGO
WARTO BYĆ
Z ALLIANZ

sprawdzony partner
dla 1,3 milionów klientów
indywidualnych i firm

czwarty ubezpieczyciel
majątkowy pod względem
zebranej składki
po III kwartale 2018 r.

PROSTA OBSŁUGA I LIKWIDACJA SZKÓD

KOMFORT

PLUS

MAX

• Łatwe zgłoszenie szkody przez internet, e-mailem
lub telefonicznie
• Minimum formalności – ograniczyliśmy liczbę
wymaganych dokumentów przy zgłoszeniu szkody
• Decyzja przy pierwszym kontakcie lub
do 3 dni – tak szybko rozpatrujemy zgłoszenia
prostych szkód

Pożar i zdarzenia losowe

√

√

√

Ryzyka katastroficzne i inne zdarzenia

√

√

√

Assistance

√

√

√

OC w życiu prywatnym

√

√

√

Wsparcie po szkodzie

√

√

√

Zalanie

√

√

Stłuczenie przedmiotów szklanych

√

√

Ryzyka kradzieżowe

√

Dewastacja

√

Przepięcie

√

Trzęsienie ziemi – opcjonalnie do każdego pakietu

najczęściej polecana marka
ubezpieczeniowa w Polsce
wg Badania GiK Polonia
z maja 2018 r.

trzykrotny laureat Gwiazdy
Jakości Obsługi przyznawanej
na podstawie opinii
konsumentów

4,26 na 5 gwiazdek –
ocena klientów w badaniu
5-star rating dostępnym
na www.allianz.pl
stan na 03.2019, źródło: www.allianz.pl

Skontaktuj się ze swoim agentem

BĄDŹMY W KONTAKCIE
Infolinia i pomoc assistance:
224 224 224
www.allianz.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261,
NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego:
377 241 000 złotych (wpłacony w całości).
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Ulotka ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu niniejszego ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1
Kodeksu cywilnego. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części treści umowy
ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia reguluje Przewodnik po ubezpieczeniu Mój Dom zatwierdzony uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 13/2019
z dn. 22.02.2019 r., w którym znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu
ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności TUiR Allianz Polska S.A. oraz
warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych. Są one dostępne
u agenta ubezpieczeniowego Allianz oraz na stronie internetowej www.allianz.pl. Należy
mieć na względzie, że każdy produkt oferowany przez Allianz przewiduje górną odpowiedzialność Allianz w postaci określonej sumy ubezpieczenia, jak również może przewidywać
inne limity ilościowe, kwotowe lub czasowe na określone świadczenia, jak również skorzystanie z danych świadczeń jest uwarunkowane spełnieniem określonych wymogów.

