UBEZPIECZENIE DOM PAKIET
Dla kogo?
Przedmiot
ubezpieczenia

Osoby fizyczne posiadające majątek do ubezpieczenia – dom, mieszkanie, mienie ruchome, dom letniskowy oraz inne budynki, np. gospodarcze, garaże.
Istnieje również możliwość ubezpieczenia nieruchomości w sytuacji, gdy ma ona kilku właścicieli (ubezpieczenie całości lub części, zgodnie z udziałem oznaczonym np. w akcie notarialnym).
Mienie: dom, mieszkanie, mienie ruchome (w tym: mienie własne, gotówka, biżuteria, mienie służbowe, przedmioty osobiste gości, zwierzęta domowe, rośliny doniczkowe, mienie wypożyczone, mienie wartościowe),
dom letniskowy, budynki gospodarcze, garaż, budowle, nagrobki, roślinność ogrodowa.
Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Ubezpieczonego i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, a także pomocy domowej.
Życie i zdrowie (następstwa nieszczęśliwych wypadków) osób ubezpieczonych.
Pomoc techniczna w razie awarii, zajścia wypadku ubezpieczeniowego, pomoc medyczna i usługi informacyjne (assistance).
Podstawą ubezpieczenia jest ubezpieczenie: • domu
Pozostałe mienie może być ubezpieczone dodatkowo.

Zakres
ochrony

• lub mieszkania

• lub mienia ruchomego

• lub stałych elementów.

Ubezpieczenie mienia od ognia i zdarzeń
losowych

Zakres ubezpieczenia: deszcz nawalny, dewastacja, dym lub sadza, grad, graffiti, huk ponaddźwiękowy, huragan (15 m/s), lawina, ogień, osuwanie się ziemi,
pękanie mrozowe instalacji wewnętrznych, przepięcie, rozmrożenie artykułów spożywczych, działanie śniegu i lodu, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna
(bezpośrednie i pośrednie), uderzenie pojazdu (również własnego), upadek drzew, budynków lub budowli, wybuch, zalanie (awaria instalacji, cofnięcie się wody
lub ścieków w kanalizacji, działanie osób trzecich, odkręcone krany, wyciek z akwarium, topnienie śniegu lub lodu), zapadanie się ziemi. W zakresie ochrony
jest również odpowiedzialność za stłuczenie, pęknięcie szyb i przedmiotów szklanych (elementy AGD, meble, kabiny prysznicowe itp.). Niektóre przedmioty
ubezpieczenia, jak np. domek letniskowy, nieruchomości niezamieszkałe na stałe, nagrobek czy roślinność ogrodowa, mają odmienny zakres ubezpieczenia.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Alternatywnie do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
Zakres ubezpieczenia: zniszczenie, uszkodzenie mienia wskutek zdarzeń nagłych, nieprzewidywalnych, niezależnych od woli człowieka (all risks), z zastrzeżeniem wyłączeń.

Ryzyko dodatkowe: Ubezpieczenie mienia od
kradzieży z włamaniem i rozboju

Zakres ubezpieczenia obejmuje: kradzież z włamaniem, rozbój, rozbój poza miejscem ubezpieczenia (przedmioty osobistego użytku), kradzież zwykłą elementów
zewnętrznych (np.: rynny, anteny, siłowniki do bram) - jako ryzyko dodatkowe.

Ryzyko dodatkowe: Ubezpieczenie mienia
od skutków powodzi

Powódź – zalanie terenów w następstwie: podniesienia się poziomu wód w korytach wód płynących lub stojących zbiornikach wód, podniesienia się poziomu
morskich wód przybrzeżnych (tzw. „cofka”), spływ wód po zboczach lub stokach.
Ochroną objęte jest też zalanie na skutek podniesienia się wód gruntowych w wyniku powodzi.
Ocena ryzyka powodziowego – zalanie miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 10 lat.
Karencja 30 dni dla klientów nowych, zawierających po raz pierwszy umowę ubezpieczenia lub zawierających kolejną umowę po upływie więcej niż 30 dni od
wygaśnięcia poprzedniej umowy (brak ciągłości).

Ryzyko dodatkowe: Ubezpieczenie mienia
nieużytkowanego powyżej 90 dni

Możliwość ubezpieczenia domu, mieszkania, które nie są użytkowane (nie są zamieszkałe na stałe) dłużej niż 90 dni.

Ryzyko dodatkowe: Ubezpieczenie
Mieszkanie, budynki, w których wyodrębniono nie więcej niż 50% ich powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej (np. sklep, warsztat, gabinet itp.)
mieszkania, budynków, w których prowadzona
mogą być ubezpieczone po odnotowaniu tego faktu podczas procesu taryfikacji.
jest działalność gospodarcza

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
w życiu prywatnym
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Odpowiedzialność cywilna z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) w związku z czynnościami życia prywatnego. Ochroną objęte są
wszystkie osoby prowadzące wspólnie z Ubezpieczonym gospodarstwo domowe oraz pomoc domowa, ogrodnik, pomoc do dziecka.
Szkody powstałe z tytułu zalań z instalacji pokrywane są w oparciu o zasadę ryzyka.
W zakresie ubezpieczenia istnieje odpowiedzialność także za szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe, szkody w wynajmowanych w okresie urlopowym pomieszczeniach,
a także szkody powstałe w związku z użytkowaniem dronów oraz urządzeń transportu osobistego np. hulajnogi.
Możliwość rozszerzenia zakresu o: • OC najemcy,
• OC wynajmującego,
• Odpowiedzialność na terenie Europy.
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Zakres
ochrony

Ubezpieczenie
następstw
nieszczęśliwych
wypadków

Zakres ubezpieczenia: następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz następstwa zawału serca i udaru mózgu.
Zakres ochrony obejmuje również następujące rodzaje świadczeń:
• koszty leczenia skutków nieszczęśliwego wypadku,
• koszty rehabilitacji,
• koszty nabycia protez lub środków pomocniczych,
• koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów,
• koszty przejazdu na terenie RP na komisję lekarską,
• koszty niezbędnych badań lekarskich zleconych przez Balcia.
Czas ochrony: 24 godziny na dobę, na całym świecie. Maksymalna suma ubezpieczenia 50.000 zł.
Odpowiedzialność za śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku – 100% sumy ubezpieczenia.

Assistance

Home assistance – pomoc specjalistów na wypadek awarii lub wypadku ubezpieczeniowego (ślusarz, elektryk, hydraulik, murarz, malarz, szklarz, dekarz, technik
urządzeń grzewczych, specjalista od systemów alarmowych, specjalista w zakresie sprzętu AGD, RTV, PC), transport mienia, dozór mienia, zakwaterowanie.
Medical assistance – pomoc w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania (wizyta lekarza pierwszego kontaktu, wizyta pielęgniarki, dostawa leków,
transport medyczny, opieka domowa po hospitalizacji, opieka nad osobami niesamodzielnymi, pomoc psychologa w związku ze śmiercią osoby wspólnie zamieszkującej).
Usługi informacyjne – infolinia o sieci usługodawców, infolinia medyczna o sieci placówek.

Koszty dodatkowe objęte
ochroną w ramach
sumy ubezpieczenia/
sumy gwarancyjnej

1. Uprzątnięcie pozostałości po szkodzie w ramach sumy ubezpieczenia oraz dodatkowo ponad sumę ubezpieczenia w wysokości 5% sumy ubezpieczenia.
2. Ratowanie przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieganie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów – w granicach sumy ubezpieczenia.
3. Usunięcie szkód powstałych podczas akcji ratowniczej – w granicach sumy ubezpieczenia.
4. Poszukiwanie przyczyn szkody – limit 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 10.000 zł.
5. Naprawa zniszczonych podczas dokonania lub usiłowania kradzieży zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – limit 10% sumy ubezpieczenia mienia ubezpieczonego od kradzieży, nie więcej
niż 1.000 zł.

Franszyza

Franszyza redukcyjna:
• 50 zł w odniesieniu do ryzyka stłuczenia szyb,
• 300 zł w odniesieniu do: kradzieży z włamaniem, dewastacji, rozboju, upadku, uderzenia sprzętu elektronicznego,
• 200 zł w odniesieniu do pozostałych szkód.
Istnieje możliwość całkowitego zniesienia franszyzy.

Zalety/przewaga
produktu

1. Możliwość ubezpieczenia części nieruchomości zgodnie z udziałem oznaczonym w akcie
notarialnym.
2. Możliwość ubezpieczenia mienia rolników.
3. Mienie ruchome to m.in także: zwierzęta domowe, rośliny doniczkowe, mienie służbowe,
przedmioty osobiste gości, elementy stałe przed wbudowaniem, mienie wypożyczone,
narzędzia ogrodowe.
5. Możliwość ubezpieczenia roślinności ogrodowej.
6. Wyjątkowo szeroki katalog ryzyk nazwanych – 23 ryzyka, w tym m.in. dewastacja,
szyby, graffiti, pękanie mrozowe, przepięcie, rozmrożenie.
7. Wyjątkowo korzystne definicje zdarzeń losowych (np. uderzenie pioruna, huragan,
uderzenie pojazdu, zalanie, dym i sadza).
8. Elementy stałe to również instalacje solarne i fotowoltaiczne, klimatyzatory, anteny.
9. Koszty poszukiwania przyczyny szkody – definicja (koszt poszukiwania, wymiany oraz
przywrócenia do stanu sprzed szkody) oraz limit – 10% wartości sumy ubezpieczenia.
10. Uprzątnięcie pozostałości po szkodzie – w ramach sumy ubezpieczenia, ale także 5%
ponad sumę ubezpieczenia.
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11. Koszty wynagrodzenia rzeczoznawców – w zakresie podstawowym.
12. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – brak konieczności wpisywania osób objętych
ochroną ubezpieczeniową.
13. W OC odpowiedzialność kodeksowa za zwierzęta (między innymi - wszystkie rasy psów, konie, ule).
14. Możliwość rozszerzenia OC o OC najemcy i wynajmującego, a także OC na terenie Europy.
15. Odpowiedzialność cywilna również za szkody w pokojach hotelowych, motelach, pensjonatach
użytkowanych nie dłużej niż 30 dni.
16. Odpowiedzialność za pomoc domową.
17. „Klauzula wężykowa” w zakresie podstawowym OC.
18. NNW dotyczy również zawału serca i udaru mózgu.
20. NNW to też koszty rehabilitacji, nabycia środków pomocniczych, przeszkolenia inwalidów.
21. Możliwość ubezpieczenia mienia w zakresie od wszystkich ryzyk (all risks).
22. Możliwość ubezpieczenia mienia nieużytkowanego dłużej niż 90 dni .
23. Korzystna dla klienta ocena ryzyka powodziowego – powódź w miejscu ubezpieczenia
w ostatnich 10 latach.
24. Czytelny, intuicyjny i „przyjazny” kalkulator.
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