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Bezpieczny
dom i wnętrze
Niezbędne jak zamek w drzwiach

Szczegóły w Punkcie Doradztwa Finansowego w Auchan

Lubisz, gdy Cię doceniają?
Cenimy lojalność, udzielając różnego rodzaju zniżek. 
Maksymalna łączna zniżka może wynieść 40%.

Szybki serwis likwidacyjnySzybki serwis likwidacyjnySzybki serwis likwidacyjny
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Cenisz wygodę? 
Do ubezpieczenia można przystąpić w każdej chwili 
bez wyceny rzeczoznawcy. Składkę – nawet za 3 lata 
ubezpieczenia – można opłacić, korzystając z różnych 
wariantów: kartą kredytową Auchan z 10% zniżką, 
gotówką lub w kredycie gotówkowym.

Oferta przygotowana przy współpracy z TUiR Allianz Polska S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia budynków i lokali 
oraz ruchomości domowych i stałych elementów 
wykończeniowych dla Klientów Oney Polska S.A. – 
„Bezpieczny dom i wnętrze” dostępne są w Punkcie 
Doradztwa Finansowego w Auchan

Ubezpieczenie 
budynku/lokalu

Ubezpieczenie 
ruchomości 
domowych

Za płatność 
kartą kredytową 
Auchan

10% 10%

Za bezszkodową 
kontynuację 
ubezpieczenia 

    5% po roku     5% po roku

10% po 2 latach 10% po 2 latach

15% po 3 latach 15% po 3 latach

20% po 4 latach 20% po 4 latach

Za zabezpieczenia 
antywłamaniowe

–
10% 
za 2 zamki 
wielozastawkowe

–
20% 
za drzwi 
antywłamaniowe

–
30% 
za alarm, 
monitoring

Ubezpieczenie 
budynku/lokalu

Ubezpieczenie 
ruchomości 
domowych

Ubezpieczenia

Nawet

40%

zniżki

Oney Polska S.A., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, NIP: 527-24-29-317, REGON 015707452, KRS 0000204413, zarejestrowana 
w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość 
kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego wynosi 5 000 000 zł.



Zakres 
ubezpieczenia

Suma 
ubezpieczenia

Roczna 
składka

Ubezpieczenie 
mieszkania

200 000 zł
(przykład) od 100 zł

Ubezpieczenie
ruchomości 
domowych

20 000 zł od 100 zł

30 000 zł od 110 zł

40 000 zł od 135 zł

50 000 zł od 150 zł

Home Assistance
GRATIS

(przy wykupie ruchomości 
domowych)

Niezbędne jak zamek w drzwiach
Zalanie, pożar, przepięcie czy kradzież wcale nie są 
rzadkością. Z odpowiednim ubezpieczeniem można 
odtworzyć utracony majątek.

Chcesz korzystać z solidnej ochrony? 
Allianz przygotował specjalną ofertę ubezpieczenia  
dla Klientów Oney Polska S.A. chroniącą nie tylko dom  
i wnętrze, ale również właściciela i jego najbliższych.

Wolisz mieć wybór?
Wybierz swój wariant ubezpieczenia dopasowany  
do Twoich potrzeb i preferencji.

Proponujemy trzy warianty płatności do wyboru: roczny, 
2- lub 3-letni. W przypadku płatności za 2 lub 3 lata  
z góry oferujemy atrakcyjne zniżki.

Home Assistance to darmowy pakiet usług dodawany 
do ubezpieczenia ruchomości domowych, zapewniający 
m.in. pomoc medyczną (wizytę lekarza w domu, transport 
medyczny, opiekę nad ludźmi), interwencję ślusarza, 
naprawę sprzętu RTV i AGD. Szczegóły w Punkcie Doradztwa Finansowego w Auchan.

Przez Twoją miejscowość przechodzi silna wichura. 
Zrywa dużą część dachu Twojego domu. Ubezpieczenie 
„Bezpieczny dom i wnętrze” pokrywa koszty remontu.

Ubezpieczenie pokrywa koszty odtworzenia zniszczonej 
nieruchomości w razie m.in.: pożaru, gradu, silnego wiatru, 
powodzi oraz koszty np. akcji ratowniczej, rozbiórki, 
transportu.

Ubezpieczenie budynku/lokalu prywatnego

Na skutek usterki hydraulicznej Twoja łazienka zostaje 
zalana, przez co u sąsiada pojawiają się zacieki na 
ścianie. Dzięki Twojemu ubezpieczeniu „Bezpieczny 
dom i wnętrze” sąsiad może dostać odszkodowanie na 
naprawę uszkodzeń.

Ubezpieczenie OC wynikające z użytkowania budynku/
lokalu chroni przed skutkami finansowymi szkód 
wyrządzonych osobom trzecim albo ich własności, np. 
zalanie mieszkania sąsiada wskutek usterki hydraulicznej.

W czasie silnej burzy pobliskie uderzenie pioruna 
wywołuje duży skok napięcia w sieci i Twój telewizor ulega 
uszkodzeniu. Dzięki ubezpieczeniu „Bezpieczny dom 
i wnętrze” możesz go naprawić lub wymienić na nowy.

Ubezpieczenie zabezpiecza urządzenia domowe, np. 
TV czy komputer, na wypadek kradzieży z włamaniem, 
rabunku, pożaru, eksplozji, przepięcia wywołanego 
wyładowaniami atmosferycznymi itp. Do wyboru są  
4 sumy ubezpieczenia: 20 000, 30 000, 40 000 i 50 000 zł.

Ubezpieczenie ruchomości domowych

Ubezpieczenie OC wynikające  
z użytkowania budynku/lokalu


