
PAKIET UBEZPIECZEŃ



Ubezpieczenia pojazdów
Na co trzeba uważać

Na początek wybierz, czy odpowiedzialność cywilną (OC) chciałbyś uzupełnić o (mini) autocasco. Następnie 

rozważ zakup ubezpieczeń uzupełniających. Na koniec sprawdź, czy przysługują Ci zniżki. 

Wybierz jedną z poniższych polis ubezpieczeniowych:

Odpowiedzialność Cywilna (OC)
To ubezpieczenie jest prawnie obowiązkowe

Jako właściciel pojazdu mechanicznego jesteś zobowiązany do ubezpieczenia go od szkód wyrządzonych 
osobom trzecim. Nazywa się to ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (OC)

• Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim

• BA rekompensuje fizyczne i materialne szkody, które powstały z Twojej winy, między innymi, 

kierowcy i pasażerom innego pojazdu silnikowego, rowerzystom, pieszym, ale także 

pasażerom przebywającym w Twoim pojeździe.

• Szkody dla kierowcy, z którego winy powstało zdarzenie, nie są objęte ubezpieczeniem.

• Oferuje bezpłatną pomoc po wypadku w Belgii i samochód zastępczy (samochód zastępczy 

dostaniesz tylko gdy ubezpieczasz auto).

Jednak Ty i Twój pojazd zasługuje na najlepszą ochronę, sprawdź nasze ubezpieczenia (mini) autocasco!



OC + Mini-Casco
• Wszystko jak w OC

• Kradzież/Włamanie:

• Do Twojego pojazdu

• Wbudowanych akcesoriów tj. nawigacji i radia

• Uszkodzenia spowodowane przez włamanie

• Pożar:

• Wybuch

• Nagły pożar

• Uderzenie pioruna

• Huragan i szkody po gradobiciu

• Gdy podczas burzy spadnie na Twój pojazd drzewo

• Szkody po gradobiciu

• Szkody spowodowane przez powódź, fale pływowe i osuwiska

• Lawiny i spadające kamienie

• Uszkodzenia szyb w przypadku:
• Pęknięcia, zarysowania lub pajączki w przedniej, tylnej i bocznej szybie

• Szkody w panoramicznym dachu

• Zderzenie ze zwierzętami

• Szkody przy zderzeniu z dzikimi zwierzętami, tj. jeleń lub dzik

• Szkody przy zderzeniu z kotem lub psem, który wybiegł na drogę

• Pokrycie następstw szkód w wyniku zderzenia ze słupem, drzewem itp., lub wywrotce po 

zderzeniu

OC + Autocasco
• Wszystko z Mini-casco

• Wandalizm

• Zarysowania karoserii

• Przebite opony

• Szkody poniesione z niewiadomych przyczyn, tj. gdy druga strona ucieknie z miejsca 

wypadku

• Szkody spowodowane przez Ciebie na własnym pojeździe

• W przypadku szkód poniesionych z własnej winy

• W przypadku zderzenia jednostronnego np. z drzewem, słupem, kwietnikiem

Autocasco i Mini-casco zawierają kwotę własnego ryzyka, czyli część kwoty, którą w razie wypadku z 

własnej winy będziesz musiał zapłacić sam. Im wyżej ustawisz kwotę własnego ryzyka, tym niższa będzie 

cena ubezpieczenia pojazdu.



Dodatkowe ubezpieczenia 

Ubezpieczenie kierowcy
Jeśli uległeś wypadkowi z własnej winy, ubezpieczenie OC Minicasco i Autocasco obejmuje tylko szkody 
wyrządzone osobom trzecim. Ubezpieczenie kierowcy obejmuje szkody wyrządzone sobie:

• W wypadku, który spowodowałeś

• Podczas wsiadania lub wysiadania z pojazdu mechanicznego podczas załadunku, rozładunku 
i tankowania

• Podczas naprawy samochodu z awarią

• Obrażenia spowodowane gdy ktoś chce ukraść Twój samochód lub z powodu piractwa

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej
Oszczędź sobie wielu kosztów i zmartwień.

Podstawowe ubezpieczenie ochrony prawnej
• Pokrywa koszty adwokata za Twoją obronę

• Zabezpiecza, że odpowiedzialna za wypadek osoba trzecia zwróci Ci pieniądze

• Zapewnia o interwencji, jeżeli druga strona nie wyraża zgody

• Może zakwestionować Twoją winę podczas wypadku

• Odszkodowania są wypłacane pod pewnymi warunkami

• Obrona w sprawach sądowych dotyczących:
• Naprawy Twojego pojazdu z profesjonalną obsługą w Belgii

• Zakupu pojazdu u mechanika, konstruktora, dealera lub profesjonalnego sprzedawcy

• Rejestracji, podatku drogowego lub kontroli technicznej pojazdu silnikowego w Belgii

• Zakazu prowadzenia pojazdów, cofnięciu, ograniczeniu lub zwrocie prawa jazdy w Belgii

• Gdy ubezpieczenie OC z jakiś przyczyn nie zajmuje się obroną cywilną



Serwis w przypadku uszkodzenia
Bezpłatnie w zestawie do każdego wykupionego ubezpieczenia komunikacyjnego.

• Bezpłatna pomoc i samochód zastępczy w razie wypadku w Belgii, 24 godziny na dobę / 7 dni w 
tygodniu.

• Holowanie pojazdu silnikowego do najbliższego warsztatu przy miejscu zamieszkania.

• Bezpłatny samochód zastępczy z autoryzowanej stacji obsługi Polisa.be w razie wypadku z nie swojej
winy.

• Transport pasażerów z miejsca zdarzenia do miejsca przeznaczenia, miejsca zamieszkania lub do 
warsztatu zatwierdzonego przez NN w Belgii.

Pomoc Drogowa (Polisa Assistance)
Dodatkowe ubezpieczenie assistance

Chcesz otrzymać pomoc w przypadku awarii w Belgii lub w Europie?

24/7 Pomoc Drogowa Polisa Assistance

+32 2 407 70 30 



Europejska pomoc dla pojazdów silnikowych w razie awarii lub wypadku

Belgia

• Pomoc drogowa w miejscu zdarzenia.

• Holowanie pojazdu mechanicznego do warsztatu, również z własnego podjazdu.

• Przewóz osób i bagażu.

• Samochód zastępczy na czas naprawy i do 30 dni w przypadku kradzieży.

Europa z wyjątkiem Belgii

• Pomoc drogowa na miejscu zdarzenia.

• Holowanie pojazdu silnikowego do warsztatu.

• Transport pasażerów i bagażu.

• Nocleg lub samochód zastępczy na czas naprawy.

Zniżki

Zniżka za przejechane kilometry
• Jeździsz mniej niż 10 000 km rocznie? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość, otrzymasz dodatkową 

zniżkę na ubezpieczenie pojazdu.

Lata bezwypadkowe z Belgii i z Polski 
• Tylko w Polisa.be otrzymujesz zniżkę za bezszkodową jazdę nie tylko z Belgii, ale również z Polski. 

Rezultatem jest atrakcyjna cena ubezpieczenia w Polisa.be. 



Ubezpieczenie mieszkaniowe i rodzinne
Dla wynajmujących
Wynajmujesz dom lub apartament i chciałbyś się zabezpieczyć przed niespodziewanymi wydatkami? Szkody w 
domu mogą wydarzyć się szybciej niż myślisz, a wtedy z własnej kieszeni będziesz musiał zapłacić za nie 
właścicielowi. W takich momentach dobrze liczyć na ubezpieczenie nieruchomości Polisa.be, zwanym również 
ubezpieczeniem pożarowym.

Ubezpieczenie podstawowe
Odpowiedzialność najemcy: Twoja odpowiedzialność za objęte ubezpieczeniem szkody materialne, 
poniesione w wynajmowanym domu oraz odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w 
wynajmowanym domu. 
To uszkodzenia spowodowane: pożarem, dymem i sadzą, uderzeniem pioruna, zwarciem elektryczności, zbitą 
szybą, burzą lub gradem, działaniem wody, pęknięciem lub wyciekiem rur, olejem opałowym, klęskami 
żywiołowymi terroryzmem.

Pomoc prawna: koszty obrony Twoich interesów, czyli koszt prawnika i koszty sądowe.

Pomoc po zdarzeniu (uszkodzeniu):  w dzień i w nocy, także w weekendy. 

To podstawowe ubezpieczenie możesz uzupełnić o dodatkowe opcje.

Opcje
Ubezpieczenie majątkowe: obejmuje ubezpieczenie przedmiotów znajdujących się w Twoim domu (meble, 
telewizor itp.), które uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku pożaru lub infiltracji wody.

Ubezpieczenie od kradzieży: tylko wtedy, gdy wybierzesz opcję ubezpieczenia majątku. Ubezpieczenie od 
kradzieży obejmuje to samo, co ubezpieczenie majątkowe, jednak wlicza do odszkodowania uszkodzenia lub 
zniszczenie mienia spowodowane włamaniem lub próbą włamania.

Jakie są najważniejsze wyłączenia lub ograniczenia tego ubezpieczenia?

Kilka przykładów:
- Przyczepy kempingowe i łodzie mieszkalne nie są wliczone do ubezpieczenia (jako mieszkanie)
- Odpowiedzialność kontraktowa
- Uszkodzenia dachu i rur kanalizacyjnych w przypadku uszkodzeń i infiltracji wody przez ten dach, 

rynny, rury odprowadzające deszczówkę nie są ubezpieczone.
- W przypadku szkód materialnych niższych niż 10 000€ obowiązuje własny wkład, w wysokości 250€, 

który zostanie potrącony z kwoty odszkodowania.
- Nieruchomości, w których prowadzona jest działalność zawodowa, nie są ubezpieczone, poza 

wyjątkami określonymi w ogólnych warunkach.
- W sporze, w którym ponosisz szkodę, jeśli szkoda jest niższa niż 200€, nie jesteś ubezpieczony w 

ramach pomocy prawnej.



- Ubezpieczenie od kradzieży obowiązuje tylko wtedy, gdy dom jest regularnie zamieszkiwany 
(bezpośrednio przed wystąpieniem szkody dom nie może być pusty dłużej niż 60 poprzedzających 
nocy).

- Ubezpieczenie od kradzieży obowiązuje tylko wtedy, gdy drzwi i okna zewnętrzne zostały zamknięte 
pod nieobecność domowników. W niektórych przypadkach wymagane są: obecność i korzystanie z 
systemu alarmowego.

- W przypadku każdego zdarzenia mogą obowiązywać również szczególne ograniczenia zwrotu kosztów. 
Na przykład maksymalny zwrot za papiery wartościowe to: 1511€

Ubezpieczenie rodzinne

To ubezpieczenie (znane również jako „prywatne ubezpieczenie na życie”) obejmuje szkody, które Ty, ktoś z 
Twojej rodziny lub Twoje zwierzę domowe wyrządzi osobom trzecim (z wyjątkiem przypadków złego zamiaru). 
Niniejsze ubezpieczenie rekompensuje szkody materialne i/lub  fizyczne ofiar. Wbrew temu, co sugeruje 
nazwa, ubezpieczenie rodzinne jest przydatne nie tylko rodzinom.

Nawet jako osoba żyjąca samotnie możesz wyrządzić innej osobie szkodę z powodu niezamierzonego błędu.



Belgijskie ubezpieczenia - Polska pomoc
www.polisa.be    |    +31 88 1021 555
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