Grupowe ubezpieczenie Assistance dla posiadaczy ROR w PLUS Bank S.A.
Dlaczego warto?
Zdarzenie
Nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie


podczas prac domowych np. mycie okien, wieszanie firan, odśnieżanie posesji – spadniesz
z drabiny/krzesła, poślizgniesz się i złamiesz nogę



podczas drobnego remontu porazi cię prąd



podczas pożaru w domu doznasz poważnych poparzeń

Pobyt w szpitalu ponad 7 dni na skutek NW lub nagłego zachorowania


użądli Cię pszczoła i konieczna jest hospitalizacja



ulegniesz wypadkowi lub w wyniku nagłego zachorowania trafisz do szpitala

Pomoc 7 dni/24h
PZU zorganizuje i pokryje koszty m.in.
wizyty lekarza, opieki pielęgniarki przez 48h, transportu do szpitala
PZU zorganizuje
zaleconą wizytę u lekarza specjalisty
PZU zorganizuje i pokryje koszty m.in.
opieki domowej przez 24h, opieki nad dziećmi/osobami
niepełnosprawnymi
PZU udzieli informacji np. o aptekach, placówkach medycznych

Pomoc specjalistów


zaciął się zamek w drzwiach lub został uszkodzony podczas próby włamania (ślusarz)



chuligani wybili szybę w oknie (szklarz)



nastąpiło przepięcie w instalacji elektrycznej (elektryk)



podczas gradobicia została uszkodzona dachówka (dekarz)



spalił się piec wskutek przepięcia, a temperatura w domu jest poniżej 5 st. C (technik urządzeń
grzewczych)

Zdarzenie losowe, awaria drzwi zewnętrznych, awaria instalacji, przepięcie
lub kradzież z włamaniem


w wyniku powodzi mieszkanie/dom nie nadaje się do zamieszkania



nastąpiła eksplozja (wybuch butli gazowej) i mieszkanie/dom nie nadaje się do zamieszkania



na skutek pożaru dom/mieszkanie nie nadaje się do użytku



włamano się do domu/mieszkania

PZU zorganizuje i pokryje koszty interwencji
specjalistów - koszty dojazdu oraz robocizny

PZU zorganizuje i pokryje koszty m.in.
pobytu w hotelu dla ubezpieczonego wraz z osobami bliskimi
dozoru mienia ubezpieczonego
PZU udzieli informacji
np. o aptekach, placówkach medycznych

Grupowe ubezpieczenie Assistance dla posiadaczy ROR w PLUS Bank S.A.
Dlaczego warto?
Zdarzenie
Awaria sprzętu RTV/AGD


telewizor/pralka/ lodówka z niewiadomych przyczyn przestała nagle działać

Awaria sprzętu PC


prawidłowo użytkowany komputer nagle przestał działać



komputer przestał działać na skutek spadku zasilania i nie można go ponownie uruchomić

Pomoc 7 dni/24h
PZU zorganizuje i pokryje koszty
naprawy sprzętu w domu/serwisie, w tym koszty dojazdu, robocizny
i części zamiennych
koszt ekspertyzy, w tym koszty dojazdu lub transportu do serwisu
- w przypadku jeżeli koszt naprawy przekracza wartość rzeczywistą
sprzętu (naprawa nieopłacalna)

Koszty związane z awarią Internetu


z niewiadomych przyczyn przestał działać router lub modem



w dniu awarii Internetu:
- brałeś udział w imprezie kulturalnej/sportowej (np. zakupiłeś bilety do kina, teatru, na koncert, na mecz)
- aktywnie uprawiałeś sport

PZU pokryje, zwróci koszty
naprawy / wymiany urządzeń sieciowych lub
pokryje/zwróci poniesione koszty w związku z awarią Internetu

(np. wynająłeś kort tenisowy, pobierałeś lekcję gry w tenisa, zakupiłeś bilet na lodowisko, basen lub karnet
na wyciąg narciarski)

Samochody osobowe oraz motocykle przeznaczone do użytku własnego, do 10 lat
eksploatacji


wypadek – samochód nie nadaje się do dalszej jazdy



nagła awaria pojazdu



zatankowałeś niewłaściwe paliwo i samochód nie może jechać dalej



skradziono Ci pojazd



w podróży przepaliła się żarówka, którą można wymienić jedynie w warsztacie



w podróży rozładował się akumulator



w podróży zabrakło paliwa w baku



doszło do awarii ogumienia i trzeba zmienić koło

PZU SA jednorazowo zorganizuje i pokryje koszty m.in.
naprawy pojazdu na miejscu, holowania pojazdu, wynajmu pojazdu
zastępczego,
wymiany koła w przypadku awarii ogumienia albo holowania
pojazdu w celu naprawy ogumienia do najbliższego warsztatu
w przypadku zdarzeń w odległości powyżej 20 km od miejsca
ubezpieczenia:
- dowozu paliwa
- wymiany żarówki w przypadku jej przepalenia
- uruchomienia silnika pojazdu w przypadku jego unieruchomienia
na skutek rozładowania się akumulatora
PZU udzieli informacji
np. na temat telefonów pomocy drogowej, sieci warsztatów,
możliwości wynajmu pojazdu zastępczego, przekazania pilnej
wiadomości, możliwości uzyskania odpłatnej pomocy spośród usług
organizowanych przez PZU Pomoc oraz organizacji tej pomocy

Assistance Pomoc Medyczna
Zdarzenie

Usługa
wizyta lekarza u ubezpieczonego
organizacja wizyty u lekarza specjalisty
opieka pielęgniarki max. 48h

 nieszczęśliwy wypadek
 nagłe zachorowanie

250 zł

2

koszty wizyty ponosi ubezpieczony

2

250 zł

2

koszty leków pokrywa ubezpieczony

2

dostarczenie drobnego sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego

300 zł

2

wypożyczenie/zakup drobnego sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego

500 zł

2

1000 zł

2

organizacja konsultacji u psychologa

koszty wizyty ponosi ubezpieczony

1

wizyta w poradni rehabilitacyjnej lub wizyta rehabilitanta

koszty wizyty ponosi ubezpieczony

1

wizyta lekarza dla dziecka lub osoby niesamodzielnej

250 zł

1

korepetycje dla dziecka (nieobecność w szkole powyżej 5 dni)

200 zł

1

opieka domowa po hospitalizacji max. 24h

500 zł

1

150 zł/za dzień
200 zł

1

bez limitu

bez limitu

Limit kwotowy
w okresie 12 miesięcy

Ilość zdarzeń
w okresie 12 miesięcy

200 zł na każdą interwencję

6 interwencji

500 zł

1

200 zł/os

1

1200 zł

1

bez limitu

bez limitu

800 zł

1

transport do placówki medycznej

Hospitalizacja z powodu
 nieszczęśliwego wypadku
 nagłego zachorowania

Ilość zdarzeń
w okresie 12 miesięcy

150 zł

dostarczenie leków

 nieszczęśliwy wypadek
 nagłe zachorowanie

Limit kwotowy
w okresie 12 miesięcy

opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi max. 3 dni, lub
przewóz dzieci i osób niesamodzielnych z osobą towarzyszącą
usługi informacyjne

Assistance Pomoc techniczna
Zdarzenie
 zdarzenia losowe:






ogień, piorun, eksplozja, huragan, powódź,
śnieg i lód, opad, grad, lawina, zalanie,
upadek statku powietrznego, uderzenie
pojazdu, huk ponaddźwiękowy, trzęsienie
ziemi, usuwanie się ziemi, zapadanie się
ziemi, dym i sadza, upadek drzew lub
masztów,

awaria drzwi zewnętrznych
awaria instalacji
przepięcie
kradzież z włamaniem

 awaria sprzętu AGD/RTV

Usługa
interwencja specjalisty
ślusarz, elektryk, hydraulik, szklarz, technik urządzeń grzewczych, technik urządzeń klimatyzacyjnych, dekarz, murarz, stolarz

transport ubezpieczonego i osób bliskich
pobyt w hotelu ubezpieczonego i osób bliskich – 1 doba
dozór/transport/przechowanie mienia
usługi informacyjne
naprawa sprzętu AGD/RTV w miejscu ubezpieczenia lub w serwisie

Assistance Pomoc awaria PC
Zdarzenie
 awaria sprzętu PC

Usługa
naprawa sprzętu PC w miejscu ubezpieczenia lub naprawa sprzętu PC w serwisie

Limit kwotowy
w okresie 12 miesięcy

Ilość zdarzeń
w okresie 12 miesięcy

400 zł

1

Limit kwotowy
w okresie 12 miesięcy

Ilość zdarzeń
w okresie 12 miesięcy

100 zł

1

Koszty związane z awarią Internetu
Zdarzenie
 awaria Internetu

Usługa
koszty naprawy/wymiany urządzeń sieciowych i usunięcia awarii Internetu
(lub koszty biletów np. do kina, teatru itp.)

Assistance Pomoc w drodze
Limit kwotowy
w okresie 12 miesięcy

Ilość zdarzeń
w okresie 12 miesięcy

naprawa na miejscu zdarzenia - koszty części i materiałów pokrywa ubezpieczony

bez limitu

1

holowanie w przypadku unieruchomienia oraz koszty parkowania maks. do 3 dni

do 150 km

1

przewóz ubezpieczonego wraz z pasażerami do warsztatu

bez limitu

1

Zdarzenie
 wypadek
 awaria pojazdu

(20 km od miejsca ubezpieczenia)

 użycie niewłaściwego
paliwa

Usługa

do 7 dni

1

max 3 doby

1

przewóz ubezpieczonego wraz z pasażerami do miejsca wskazanego

bez limitu

1

dowóz paliwa lub holowanie do najbliższej stacji paliw (koszty paliwa pokrywa ubezpieczony)

bez limitu

1

 awaria ogumienia

wymiana koła lub holowanie w celu naprawy ogumienia

bez limitu

1

 rozładowanie akumulatora

uruchomienie silnika

bez limitu

1

wymiana żarówki (koszty żarówki pokrywa ubezpieczony)

bez limitu

1

usługi informacyjne

bez limitu

bez limitu

 wypadek
 awaria pojazdu

(20 km od miejsca ubezpieczenia)

 kradzież pojazdu
 wyczerpanie paliwa

(20 km od miejsca ubezpieczenia)

(20 km od miejsca ubezpieczenia)

 przepalenie żarówki
(20 km od miejsca ubezpieczenia)

 wszystkie ww. zdarzenia

wynajem pojazdu zastępczego
nocleg dla ubezpieczonego wraz z pasażerami

w związku
z 1 zdarzeniem
wybiera się
jedną z opcji

