
Rozszerzenie zakresu ochrony o:
 „przepięcia” tzn. uszkodzenia sprzętu elektronicznego, AGD 

 czy RTV w wyniku gwałtownej zmiany napięcia prądu 

 w instalacji elektrycznej, 

 stłuczenie szyb okiennych i drzwiowych,

 szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej, 

 szkody powstałe w wyniku wandalizmu podczas włamania, 

 rabunek gotówki poza lokalem mieszkalnym,

 koszty naprawy/wymiany zabezpieczeń po dokonanej 

kradzieży,

 koszty akcji ratowniczej i usunięcie przyczyn awarii,

	 koszty	postepowania	sądowego	w	ryzyku	Odpowiedzialności	

Cywilnej.

Ważne:
	 wypłata	odszkodowania	według	wartości	„nowej”,	czyli	

odszkodowanie	nie	jest	pomniejszane	o	wartość	zużycia  

mienia,	co	daje	możliwość	odkupienia	nowego	wyposażania	 

o	takich	samych	bądź	podobnych	parametrach.

50zł

Sprawdź, co zyskujesz 
zamieniając Wariant I 
na Wariant Bezpieczny

Lider w sektorze 
mieszkalnictwa

Oferta dostępna 
w ponad 1000 
spółdzielni 
mieszkaniowych

Z ubezpieczenia 
skorzystało 
ponad 
500 000 
mieszkańców

Od 20 lat 
oferujemy 
najlepsze 
ubezpieczenia 
i serwis dla 
mieszkalnictwa



Awaria sprzętu RTV i AGD w wyniku przepięcia  

Na skutek gwałtownej zmiany napięcia prądu w instalacji elektrycznej w mieszkaniu Klienta doszło 
do uszkodzenia sprzętu RTV i AGD w wyniku przepięcia - telewizora, DVD, pralki i lodówki. Naprawa uszkodzeń 
okazała	się	niemożliwa.	Wartość	powstałej	szkody,	odpowiadająca	kosztom	zakupu	nowego	sprzętu	
o parametrach zbliżonych do uszkodzonego sprzętu ustalona została na kwotę 4 000 zł. Suma ubezpieczenia 
ruchomości	domowych	to	20	000	zł.	
 
Likwidacja szkody:
Ubezpieczenie w Wariancie Bezpiecznym:
(zdarzenie objęte zakresem ochrony)
	 Klient	otrzymałby	odszkodowanie	w	pełnej	wysokości,	tj.	4	000	zł

Ubezpieczenie w Wariancie I:
(zdarzenie nieobjęte zakresem ochrony)
 odszkodowanie nie zostało wypłacone ze względu na brak ochrony ubezpieczeniowej w związku ze szkodami 

 powstałymi wskutek przepięcia i przetężenia

Kradzież sprzętu elektronicznego
 
Na skutek włamania do mieszkania Klienta doszło do kradzieży sprzętu elektronicznego. Ukradziono laptopa 
(zakupionego	w	2009	r.	za	cenę	ok	3	000	zł),	aparat	fotograficzny	(zakupiony	w	2010	r.	za	cenę	2	000	zł)	oraz	
tablet	(zakupiony	w	2011	r.	za		cenę	ok	1	000	zł).	Suma	ubezpieczenia	ruchomości	domowych	to	10	000	zł.
 
Likwidacja szkody:
Ubezpieczenie w Wariancie Bezpiecznym:
(wycena szkody i wypłata odszkodowania według wartości nowej)
	 Klient	otrzymałby	odszkodowanie	w	wysokości	ceny	zakupu	nowego	sprzętu	o	parametrach	zbliżonych	

 do skradzionego

Ubezpieczenie w Wariancie I:
(wycena szkody i wypłata odszkodowania  według wartości rzeczywistej)
	 Klient	otrzymał	odszkodowanie	w	kwocie	3	200	zł,	czyli	pomniejszone	o	zużycie	ubezpieczonych	
	 ruchomości	domowych.	Za	każdy	rok	użytkowania	mienia	zostało	potrącone	20%	od	kwoty	zakupu	sprzętu.

Zalane mieszkanie

Na skutek awarii węża doprowadzającego wodę do pralki automatycznej doszło do zalania mieszkania 
Ubezpieczonego. Skutkiem tego było uszkodzenie tapet, powłok tynkowych oraz malarskich. Koszt naprawy 
uszkodzeń	ustalony	został		na	kwotę	1	573,28	zł.	W	toku	postępowania	likwidacyjnego	ustalono,	iż	ostatni	
remont	zalanych	pomieszczeń	miał	miejsce	w	2005	r.	

Likwidacja szkody:
Ubezpieczenie w Wariancie Bezpiecznym:
(wycena szkody i wypłata odszkodowania według wartości nowej)
	 Klient	otrzymałby	odszkodowanie	w	pełnej	wysokości,	tj.	1	573,28	zł

Ubezpieczenie w Wariancie I:
(wycena szkody i wypłata odszkodowania według wartości rzeczywistej)
 odszkodowanie zostało pomniejszone o ustalony stopień zużycia technicznego uszkodzonego mienia, 
	 w	tym	przypadku	41,37	%.	Wypłacono	922,34	zł.

Sprawdź, dlaczego warto wybrać Wariant Bezpieczny
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Jeszcze bezpieczniej 
we własnych czterech kątach


