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Ergo Hestia

PZU

Generali

Compensa

Warta

Allianz

Franszyzy w ubezpieczeniu

nie

nie

tak

tak, 200 zł

tak, 100 zł

tak, 100 zł

Rozróżnienie na budynki
palne i niepalne, zwyżki za
klasę palności

nie

tak, zwyżka 50%

tak

brak możliwości ubezpieczenia
budynków palnych (pokrytych
drewnem itp.)

tak

tak, dodatkowo budynki
drewniane wybudowane przed
1990 rokiem ubezpieczane
wg wartości rzeczywistej

Ubezpieczenie na wartość
odtworzeniową

niezależnie od konstrukcji, gdy
nie przekracza 50% zużycia
(około 50 lat), każdorazowy
remont może to zmienić

zależne od wieku i konstrukcji

tylko gdy zużycie techniczne
jest mniejsze niż 50%

brak możliwości ubezpieczenia
nieruchomości starszych
niż 50 lat

tylko dla budynków
nie starszych niż 30 lat

tylko dla budynków
murowanych wybudowanych
po 1960 roku

Możliwość wykupienia tylko
jednego ryzyka na przykład
samej kradzieży mienia

tak

nie

nie

nie

nie

nie

Możliwość ubezpieczenia
domu bez odbioru
technicznego w chwili
wprowadzenia

tak

tak

nie

konieczność posiadania
wszystkich odbiorów
częściowych

w ograniczonym zakresie

tylko w Wariancie Budowa

Możliwość ubezpieczenia
obiektów małej architektury

tak

tak

w ograniczonym zakresie

tak

nie

tak

Możliwość ubezpieczenia
ogrodzenia i jego stałych
elementów

tak

tak

tak

tak

nie

tylko w Wariancie Komfort,
Optimum i Maksimum

Możliwość ubezpieczenia
dzieł sztuki

tak

tak

tak, pod warunkiem
przedstawienia wyceny

tak, maksymalnie do
30.000 zł, pod warunkiem
przedstawienia wyceny

nie

nie

Powódź

możliwość wykupienia

tak

ryzyko uzależnione od strefy
powodziowej

tak; strefy powodziowe; brak
możliwości ubezpieczenia
jeżeli powódź wystąpiła 3 razy

wyłączone gdy powódź
wystąpiła 2 razy

ubezpieczenie nie obejmuje
powodzi jeżeli wystąpiła
trzy lub więcej razy w ciągu
ostatnich 10 lat

Karencja w zakresie powodzi

nie

na zlecenie biura
produktowego

tak

tak

nie

tak

Ryzyka dostępne w ramach
pakietu

mienie, NNW, OC w życiu
prywatnym, mienie
podręczne, ochrona prawna,
Assistance

mienie, OC w życiu
prywatnym, oszklenia, NNW,
pomoc w domu

mienie, OC w życiu
prywatnym, NNW, Assistance
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mienie, OC w życiu
prywatnym, NNW, Assistance

mienie, NNW, OC w życiu
prywatnym, mienie podręczne

Mienie; warianty Budowa,
Minimum, Komfort, Optimum,
Maksimum, OC w życiu
prywatnym, NNW

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Compensa Rodzina obowiązujące od dnia 15.07.2012 roku
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Warta Dom + mające zastosowanie dla umów zawartych od dnia 1.09.2011 roku
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Allianz Pod Własnym Dachem mające zastosowanie dla umów zawartych od dnia 21.10.2011

Ergo Hestia

PZU

Generali

Compensa

Warta

Allianz

Mienie podręczne

tak

tak

tak

tak

SU maksymalnie 2.000 zł

tylko w Wariancie Maksimum

Oszklenia

tak, SU określa Klient

tak

tak

tak, maksymalnie SU 10.000 zł

nie

tylko w Wariancie Optimum
i Maksimum

Ochrona prawna

tak

nie

tak

nie

nie

tylko informacja prawna

Zniżka za jednorazową
płatność

- 10%

- 5%

nie

- 5%

nie

- 10%

Zwyżka za 2 raty

brak

nie

3%

+ 10% za 4 raty

5%

tak

Maksymalna zniżka
za zabezpieczenia
przeciwkradzieżowe

60%

30%

50%

brak

60%

do 30%

OC w życiu prywatnym
- Suma Gwarancyjna

200.000 zł

10.000 - 2.000.000 zł

300.000 zł

100.000 zł

maksymalnie 100.000zł

od 5.000 do 50.000 zł
w zależności od wariantu
ubezpieczenia

OC w życiu prywatnym
- Zakres terytorialny

cały świat włącznie
z terytorium Kanady i USA

Polska, możliwość rozszerzenia
o cały świat, za wyjątkiem
USA, Kanady, Japonii i Australii

Europa

Europa, możliwość
rozszerzenia o cały świat,
za wyjątkiem USA, Kanady,
Japonii i Australii

Polska

miejsce ubezpieczenia

Assistance

Home Assistance,
SOS Assistance,
Medical Assistance

domowy

Assistance Techniczny,
usługi informacyjne

Home Assistance,
Medical Assistance

Home Assistance,
Medical Assistance

brak

SU - specjalista

5.000 zł

500 zł

500 zł

500 zł

600 zł

brak

Concierge

tak

nie

nie

nie

nie

brak

Lokal zastępczy

tak, SU 15.000 zł

tak

tak, SU 12.000 zł

tak, maksymalnie 3 doby

nie

tylko w Wariancie Optimum
i Maksimum; maksymalnie
60 dni

Zaliczka na poczet
odszkodowania

tak, do 5.000 zł

nie

nie

nie

nie

brak ryzyka

Usługi medyczne na przykład:
lekarz, pielęgniarka,
szczepienia

tak

nie

nie

tak;
lekarz maksymalnie 100 zł

lekarz tylko w razie
nieszczęśliwego wypadku

brak

Maksymalne czasy realizacji

4h

7 dni

brak

brak

brak

brak

Opcja „kluczyk” - zwrot
kosztów w razie zgubienie
klucza

tak

nie

nie

nie

nie

nie

OC w życiu prywatnym

Assistance
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