PKO DOM
UBEZPIECZENIE DOMU
I MIESZKANIA
Materiał marketingowy

UBEZPIECZENIE PKO DOM
Dom to miejsce, w którym spędzamy czas z bliskimi i chcemy
czuć się bezpiecznie. Warto więc zadbać o najlepszą ochronę.
Zapewnić spokój i komfort mieszkania – sobie oraz
swoim bliskimi.
PKO Dom to ubezpieczenie domu i mieszkania.
Zapewnia szeroką pomoc w razie nieoczekiwanych sytuacji.
• Pokrywamy straty, gdy dom lub jego wyposażenie
zostanie uszkodzone lub zniszczone w wyniku zdarzeń losowych.
• Organizujemy pomoc fachowców w razie wystąpienia
awarii lub po szkodzie. Tę usługę zapewniamy
w ubezpieczeniu Assistance dla domu 24/7.
• Zapewniamy wsparcie finansowe, jeśli ubezpieczony
lub jego bliscy nieumyślnie wyrządzą szkodę innej osobie.

Z nami możesz wybrać takie ubezpieczenie, jakiego potrzebujesz.
Kupisz je wygodnie i szybko u doradcy lub w bankowości
elektronicznej PKO Banku Polskiego. Możesz ubezpieczyć
zarówno nieruchomość dla siebie, jak również kupić
ubezpieczenie dla innej osoby (np. dziadków, rodziców).

DLACZEGO PKO DOM
• Ochronisz nie tylko dom i znajdujące się w nim
przedmioty, ale także wyposażenie posesji,
np. panele fotowoltaiczne, ogrodzenie, altany.
• Dopasujesz ochronę dzięki pakietom i ofercie
ubezpieczeń dodatkowych.
• Połączysz ubezpieczenie z technologią smart home.
Dzięki Programowi PKO Inteligentny dom zyskasz
dodatkową kontrolę nad swoim domem.
• Szybko i prosto zgłosisz szkodę lub awarię.
Jesteśmy do dyspozycji 24/7.
• Ubezpieczenie kupisz tam, gdzie Ci wygodnie – w każdym
oddziale i agencji PKO Banku Polskiego, serwisie
transakcyjnym iPKO lub aplikacji mobilnej IKO.

Ochrona ubezpieczeniowa podlega ograniczeniom i wyłączeniom,
o których mowa w Warunkach Ubezpieczenia PKO Dom.
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OD CZEGO UBEZPIECZAMY
UBEZPIECZENIE MIENIA
Od zdarzeń losowych
Pokrywamy koszty szkód, które wystąpią w ubezpieczonym domu,
mieszkaniu lub ruchomościach w następstwie zdarzeń losowych.
Przykład: Podczas wichury oberwały się rynny
i doszło do częściowego zalania domu.
Ubezpieczenie może chronić:
• od wybranych zdarzeń losowych albo
• w tzw. formule All Risk, czyli od wszystkich zdarzeń poza tymi,
które zostały wyłączone w Warunkach Ubezpieczenia.

Od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji
Zapewniamy ochronę na wypadek kradzieży z włamaniem,
rabunku i dewastacji.
Przykład: Nieznany sprawca podczas włamania
uszkodził drzwi balkonowe i ukradł tablet.
W ramach ubezpieczenia odpowiadamy nie tylko za skradzione
przedmioty, ale także za zniszczenia ubezpieczonego mienia
spowodowane włamaniem. Jeżeli od kradzieży ubezpieczysz
także ruchomości, chronimy je od rabunku również poza domem.
Dotyczy to np. sprzętu sportowego, kluczy, dokumentów, plecaków,
toreb. Ochronę świadczymy na terytorium Polski.

UBEZPIECZENIE OC W ŻYCIU PRYWATNYM
Ubezpieczenie zapewnia ochronę na wypadek szkody wyrządzonej
przypadkowo innym osobom. Działa również w przypadku szkód
wyrządzonych przez zwierzęta domowe.
Przykład: Osoba ubezpieczona nieumyślnie zalała mieszkanie
sąsiada lub podczas jazdy na rowerze przypadkowo zarysowała
zaparkowane na chodniku auto.

ASSISTANCE DLA DOMU 24/7
Jeśli w domu wystąpi awaria, organizujemy pomoc fachowca.
Jeżeli ze względu na zdarzenie losowe, nie będzie można korzystać
z ubezpieczonej nieruchomości, zapewniamy:
• pobyt w hotelu z transportem
• ochronę mienia, które nie uległo zniszczeniu.

Ochrona ubezpieczeniowa podlega ograniczeniom i wyłączeniom, o których mowa w Warunkach Ubezpieczenia PKO Dom.
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DODATKOWO UBEZPIECZAMY
Ochronę w PKO Dom możesz rozszerzyć dzięki dodatkowym ubezpieczeniom.

UBEZPIECZENIE ELEMENTÓW SZKLANYCH
Jeśli przypadkowo stłukła się lub pękła szyba w ubezpieczonym domu, odpowiadamy
za te szkody do wysokości limitu wskazanego na polisie.
Elementami szklanymi są przykładowo:
• szyby w oknach i drzwiach, oszklenie dachów
• szklane lub kamienne blaty
• indukcyjne płyty grzewcze
• szklane kabiny prysznicowe, ceramiczne umywalki
• akwaria.
Przykład: Samoistnie pękła szyba w kabinie prysznicowej.

UBEZPIECZENIE PRZENOŚNEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
Pokrywamy szkody, jeżeli przenośny sprzęt elektroniczny, np. laptop, telefon czy aparat fotograficzny, zostanie:
• zniszczony, uszkodzony w wyniku upadku czy innego zdarzenia losowego lub
• ukradziony (kradzież z włamaniem, rabunek i dewastacja).
Ochrona działa poza miejscem ubezpieczenia, na terenie Polski – np. na spacerze, w pracy czy szkole.

UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY ZWYKŁEJ
Możesz rozszerzyć ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji o tzw. kradzież zwykłą.
Ubezpieczenie to zapewnia ochronę w przypadku kradzieży bez śladów włamania.
W tym ubezpieczeniu chronimy przedmioty, które są wymienione w Warunkach Ubezpieczenia, w tym np.:
• elementy instalacji klimatyzacji czy wentylacji, domofony, automatykę bram
• ruchomości zewnętrzne, np. meble ogrodowe.
Przykład: W nocy nieznany sprawca wymontował i zabrał automatykę bramy wjazdowej z ubezpieczonej posesji.

4

OC NAJEMCY
To propozycja dla ubezpieczonego, który wynajmuje mieszkanie od innej osoby.
Możemy wypłacić odszkodowanie za zniszczenie przedmiotów i elementów wykończenia, które ubezpieczony
nieumyślnie wyrządził w wynajmowanym przez siebie mieszkaniu.
Przykład: Najemca potknął się o dywan i stłukł szklany stolik w wynajmowanym przez siebie mieszkaniu.

POMOC PRZY AWARII ROWERU
Jeśli rower nagle się zepsuje lub uszkodzi w wyniku wypadku:
• organizujemy naprawę roweru na miejscu zdarzenia lub w serwisie oraz pokrywamy koszty części
użytych do naprawy
• zajmujemy się również transportem uszkodzonego roweru do serwisu.

POMOC IT
Organizujemy pomoc IT:
• pokrywamy koszty diagnostyki i odzyskiwania danych zapisanych na nośnikach w razie ich utraty
w następstwie awarii sprzętu PC
• organizujemy zdalne wsparcie informatyczne, jeśli sprzęt PC został zainfekowany przez złośliwe
oprogramowanie.

Pamiętaj, że wypłata odszkodowania nie może przekroczyć wysokości sumy ubezpieczenia oraz limitów.
Sumę ubezpieczenia ustalisz podczas zakupu ubezpieczenia, informacje o limitach znajdziesz w Warunkach
Ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa podlega ograniczeniom i wyłączeniom, o których mowa w Warunkach Ubezpieczenia PKO Dom.
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PAKIETY I ZAKRESY UBEZPIECZEŃ

JEŚLI UBEZPIECZASZ: DOM, MIESZKANIE,
ELEMENTY WYKOŃCZENIA, RUCHOMOŚCI DOMOWE
ZAKRES
OCHRONY

Ubezpieczenie od zdarzeń losowych

PAKIET
STANDARDOWY

PAKIET
SUPER

PAKIET
PRO

JEŚLI UBEZPIECZASZ
DOM W BUDOWIE
PAKIET
PODSTAWOWY

✔

✔

✔

✔

(zakres Standardowy)

(zakres SuperPro)

(zakres SuperPro)

(zakres Podstawowy)

✔

✔

✔

✔

✔

Assistance dla domu 24/7
OC w życiu prywatnym
Ubezpieczenie od kradzieży
z włamaniem, rabunku i dewastacji

✔

✔ Ubezpieczenia dostępne w ramach pakietu.

Ubezpieczenia, o które możesz rozszerzyć pakiet – za opłatą dodatkowej składki.

UBEZPIECZASZ DOM, MIESZKANIE,
ELEMENTY WYKOŃCZENIA, RUCHOMOŚCI DOMOWE
UBEZPIECZENIE

PAKIET
STANDARDOWY

PAKIET
SUPER

PAKIET
PRO

UBEZPIECZASZ
DOM W BUDOWIE
PAKIET
PODSTAWOWY

DODATKOWO UBEZPIECZAMY
Elementy szklane*
Przenośny sprzęt elektroniczny**
Od kradzieży zwykłej
OC Najemcy
ZAPEWNIAMY POMOC
Pomoc przy awarii roweru
Pomoc IT
JEŚLI BUDUJESZ DOM, ROZWAŻ UBEZPIECZENIE
Od katastrofy budowlanej

* Dostępne, jeśli są ubezpieczone elementy wykończenia.
** Dostępne, jeśli są ubezpieczone ruchomości.
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PKO INTELIGENTNY DOM
Jeśli posiadasz ubezpieczenie PKO Dom, możesz skorzystać z Programu PKO Inteligentny dom.
W ramach tego programu można połączyć ubezpieczenie z technologią smart home.
PKO Inteligentny dom to:
• 40% zniżki na wybrane urządzenia smart home*
• możliwość monitorowania bezpieczeństwa domu niezależnie od miejsca pobytu
• szybkie powiadomienia o wykrytym niebezpieczeństwie
• opieka 24/7 naszego Centrum Alarmowego, które po wykryciu zagrożenia sprawdzi,
czy potrzebujesz pomocy, i zorganizuje wizytę fachowca
• ochrona inteligentnych urządzeń w przypadku ich awarii lub ataku hakerskiego.
Programem nie jest objęte ubezpieczenie domu w budowie.
Więcej informacji o Programie PKO Inteligentny dom znajdziesz
na stronie pkoubezpieczenia.pl/pkointeligentnydom.

* Warunki uczestnictwa w Programie PKO Inteligentny dom, w tym prawo do zniżki i czas trwania programu, określa Regulamin Programu
PKO Inteligentny dom dostępny na stronie www.pkoubezpieczenia.pl.
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JAK i KIEDY MOŻEMY POMÓC
W razie awarii lub wystąpienia szkody skontaktuj się z nami,
aby otrzymać pomoc.
Nasze Centrum Alarmowe jest do dyspozycji 24/7.

POMOC W PRZYPADKU SZKODY
Szkodę zgłosisz:
• online – wypełnij i wyślij formularz na stronie
www.pkoubezpieczenia.pl
• telefonicznie – zadzwoń na naszą infolinię pod numer
+48 81 535 67 66 (opłata zgodna z taryfą operatora)
• pisemnie – na adres PKO Towarzystwo Ubezpieczeń,
ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.

POMOC W PRZYPADKU AWARII
Zadzwoń pod numer infolinii: +48 81 535 67 66
(opłata zgodna z taryfą operatora).
Poprosimy Cię o kilka ważnych informacji:
• imię i nazwisko
• adres zamieszkania lub miejsca ubezpieczenia – jeśli są różne
• numer telefonu do kontaktu zwrotnego
• krótki opis zdarzenia oraz rodzaj potrzebnej pomocy.

JAK KUPIĆ UBEZPIECZENIE
Ubezpieczenie kupisz:
• w każdym oddziale i agencji PKO Banku Polskiego
• w serwisie transakcyjnym iPKO
• w aplikacji mobilnej IKO.
Jeżeli w trakcie zakupu ubezpieczenia, w serwisach iPKO lub IKO, pojawią się pytania, zadzwoń do nas
pod numer: +48 81 535 67 66 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Ubezpieczenie PKO DOM oferowane jest przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. PKO Bank Polski S.A. działa jako agent ubezpieczeniowy i ma prawo
do sprzedaży ubezpieczeń oferowanych przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o ograniczeniach
i wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela, a także czasie trwania umowy oraz zakresie terytorialnym, znajdują się w Dokumencie zawierającym
informacje o produkcie ubezpieczeniowym (DZIPU) oraz w Warunkach Ubezpieczenia PKO Dom (WU) dostępnych na stronach www.pkoubezpieczenia.pl oraz www.
pkobp.pl. Szczegóły dotyczące Programu PKO Inteligentny dom, w tym o czasie trwania tego programu, znajdziesz w Regulaminie dostępnym na stronie www.
pkoubezpieczenia.pl. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
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