
Zdarzenie zakres Limit Częstotliwość Trigger 

Wariant Złota Rączka 

Pomoc Dom Pomoc specjalisty: koszty dojazdu, koszty robocizny oraz zakupu części 
zamiennych 1500 zł - Zdarzenie losowe lub awaria 

Przegląd zamków i instalacji alarmowej: organizacja, koszty dojazdu i 
robocizny 1500 zł 1 raz w roku Próba lub dokonana kradzież z 

włamaniem lub rabunek 
organizacja i koszty dojazdu i robocizny 

600 zł 1 raz w roku 

Zagubienie kluczy, 
zatrzaśnięcie kluczy, 
zatrzaśnięcie się z powodu 
awarii zamka 

Uruchomienie samochodu nie dalej niż 5 km od miejsca ubezpieczenia: 
koszt dojazdu i robocizny 700 zł 1 raz w roku Rozładowany akumulator w 

samochodzie 
Wymiana szyby - koszty oszklenia zastępczego, ustawienia rusztowań 
lub użycia dźwigu i naprawy uszkodzonych elementów mocujących 
szybę 

- 1 raz w roku Stłuczenie szyby 

Sprzątanie po szkodzie - pokrycie kosztów 
1000 zł 1 raz w roku 

Zdarzenie ubezpieczeniowe, 
które wymaga interwencji 
grupy sprzątającej 

Deratyzacja, dezynsekcja 600 zł 1 raz w roku  
Usunięcie gniazda os lub szerszeni 600 zł 1 raz w roku  
Organizacja wizyty elektryka lub technika urządzeń grzewczych: koszt 
dojazdu, wizyty i koszty części zamiennych – we własnym zakresie - 2 razy w roku Okresowy przegląd techniczny 

Dozór mienia przez 48h 1000 zł 1 raz w roku 

Zdarzenie losowe, które 
wyklucza dalsze zamieszkanie 

Transport ocalałego mienia – do miejsca składowania i z powrotem 2000 zł 1 raz w roku 
Przechowywanie ocalałego mienia 1000 zł 1 raz w roku 
Zakwaterowanie dla Ciebie i 3 bliskich w najbliższym hotelu – do 100 km 
od miejsca ubezpieczenia 300 zł/os.  Do 3 dób, 2 razy w 

roku 
Transport dla Ciebie i 3 Twoich bliskich do hotelu 800 zł 1 raz w roku 

Pomoc AGD, 
RTV, PC 

Naprawa sprzętu RTV, AGD lub PC: dojazd, robocizna, części zamiennych 
oraz jeśli zajdzie potrzeba, to transportu sprzętu do punktu naprawy  1500 zł Po 2 razy w roku dla 

AGD, RTV i PC 

Awaria sprzętu RTV, AGD lub 
PC uniemożliwiająca dalsze 
korzystanie z mienia 

Bezpieczne 
rachunki 

Pokryjemy zobowiązania miesięczne: czynsz, rachunki lub wypłacimy 
jednorazową wypłatę. Możliwa pomoc do 3 miesięcy 

500 zł 3 razy w roku 

Trafienie do szpitala w 
przypadku nagłego 
zachorowanie lub 
nieszczęśliwego wypadku na 
co najmniej 14 dni. 



Pomoc podczas 
trudnej sytuacji 
losowej 

Zapewniamy: 
 a) pomoc finansową 
b) pokrycie kosztów 10 wizyt psychologa 

1000 zł Po każdej sytuacji 
losowej 

Śmierć wskutek następstw 
nieszczęśliwego wypadku 
małżonka lub dziecka 

Pomoc - Infolinie Całodobowy dostęp do infolinii: 
1) o usługodawcach, 
2) remontowo-budowlanej 
3) o służbach użyteczności publicznej 
4) banku lub zastrzegania kart płatniczych 
5) medycznej 

 Bez limitu  

Cyber Assistance Niedostarczenie towaru, jeśli jest podejrzenie popełnienia przestępstwa 
oszustwa przez sprzedającego 1000 zł 1 raz w roku Niedostarczenie towaru 

Utrata karty płatniczej, karty pobytu, paszportu lub prawa jazdy: 1) koszt 
odtworzenia dokumentów, 
2) koszt nieautoryzowanych transakcji, które zostaną zapłacone 
skradzioną kartą w ciągu 48h (limit do pojedynczej karty) 

1) 400 zł 
2) 200 zł  1 raz w doku Kradzież z włamaniem, rozbój 

lub wymuszenie rozbójnicze  

Jeśli przez wirusa utracisz dostęp do konta internetowego, zapewnimy 
pomoc informacyjną - Bez ograniczeń Działanie oprogramowania 

szpiegującego 
Utrata danych z dysku na skutek awarii lub przyczyny zewnętrznej, 
pokryjemy koszty: transportu dysku lub komputera, ekspertyzy, 
odzyskanie danych 

Do 500zł 1 raz w roku Awaria lub działanie przyczyny 
zewnętrznej 

Ubezpieczenie 
przedłużonej 
ochrony 

Jeśli sprzęt ulegnie awarii, a już jest po okresie gwarancyjnym pokryjemy 
koszty: ekspertyzy, równowartość ceny niezbędnych części zamiennych, 
robocizny, dojazdu pracownika 

2500 zł 1 raz w roku  Awaria sprzętu po gwarancji, 
lecz nie starszy niż 5 lat 

Naprawa 
urządzeń 
grzewczych i 
klimatyzacyjnych 

Obejmujemy ochroną urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne po 
gwarancji, koszty dojazdu i robocizny 1000 zł 1 raz w roku Awaria sprzętu po gwarancji, 

lecz nie starszy niż 5 lat 

Serwis Concierge Organizacja  - Bez ograniczeń  
Pupil Pokryjemy koszty transportu do i od weterynarza. 

Organizacja wizyty u fryzjera lub behawiorysty 
 

Po 500 zł 1 raz w roku Nieszczęśliwy wypadek psa lub 
kota 

     
     
     
     
     
     
     



Zdarzenie zakres Limit Częstotliwość Trigger 

WARIANT NNW 

Pomoc 
medyczna 

W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w 
Polsce, zorganizujemy i pokryjemy koszty: 

1500 zł łącznie 
w ramach 
jednego 
zachorowania 
lub wypadku 

 

Nagłe zachorowanie lub 
nieszczęśliwy wypadek 

 a)koszt dojazdu i wynagrodzenia lekarza lub wizyty w placówce 
medycznej 

2 razy w roku po 
wypadku, 1 raz w 
roku po nagłym 
zachorowaniu 

 b) wizyty pielęgniarki 2 razy w roku po 
wypadku, 2 razy w 
roku po nagłym 
zachorowaniu 

 c) dostarczenia leków, jeśli wymagasz leżenia. 
Koszt leków we własnym zakresie - 

 d) transportu medycznego do i z placówki medycznej  - 
 e) transport medyczny pomiędzy placówkami - 
 Zorganizujemy: opiekę nad psem lub kotem w miejscu ubezpieczenia 

przez max 5 dni lub transport zwierzęcia do osoby lub placówki 800 zł 1 w roku 

 Transport do poradni rehabilitacyjnej wskutek nieszczęśliwego wypadku, 
lub wizyta fizjoterapeuty 700 zł W ramach jednego 

wypadku 

Nieszczęśliwy wypadek 

 Wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego 500 zł W ramach jednego 
wypadku 

 Transport sprzętu rehabilitacyjnego do miejsca zamieszkania 500 zł W ramach jednego 
wypadku 

 Pomoc w domu po hospitalizacji powyżej 7 dób (przygotowanie posiłku, 
drobne zakupy, ubranie, mycie, drobne porządki) 500 zł W ramach jednego 

wypadku 
 Zakup i dostarczenie posiłków po hospitalizacji powyżej 3 dób jeśli 

wymagasz leżenia 100 zł W ramach jednego 
wypadku 

 Pomoc w nauce dla dziecka, które uległo nieszczęśliwemu wypadowi i 
będzie przebywało powyżej 7 dni 500 zł 1 raz w roku Nagłe zachorowanie lub 

nieszczęśliwy wypadek 
Pogrzeb Pogrzeb – organizacja i pokrycie kosztów całego pogrzebu 4000 zł  

Śmierć Twoja, małżonka, 
partnera lub dziecka w skutek 
nieszczęśliwego wypadku 

 Przejazd i nocleg najbliższej rodziny (powyżej 50km) na pogrzeb Przejazd 1000 zł 
Nocleg 1500 zł  

 Koszty konsultacji z psychologiem 500 zł /osobę  
 


