
PAKIET
UBEZPIECZEŃ

POLISA.NL

Grupę Polisa B.V. tworzą ludzie z
wieloletnim doświadczeniem w branży
ubezpieczeń i energii.

JESTEŚMY JEDYNĄ HOLENDERSKĄ
UBEZPIECZALNIĄ Z
POLSKOJĘZYCZNĄ OBSŁUGĄ

Ilość wybranych ubezpieczeń ma wpływ na
wysokość Twojej składki. 
W Polisa.nl pakiet ubezpieczeń to nawet do
10% zniżki.
W razie wypadku, szkody czy zapytania,
dzwonisz zawsze pod ten sam numer telefonu.
W przypadku szkody numer alarmowy
ubezpieczyciela jest dostępny 24h na dobę. 
Organizujemy transfer Twoich lat
bezwypadkowej jazdy z innych krajów. 

Obsługujemy klientów na rynku holenderskim.
Oferujemy kompleksowe usługi, dopasowane do
Twoich potrzeb. Polisa.nl to szeroki zakres
ubezpieczeń, dzięki temu wszystko, co potrzebne,
znajdziesz w jednym miejscu. 

NAJLEPSZE UBEZPIECZENIA W JEDNYM MIEJSCU



Korzystaj ze zniżek z Pakietem
ubezpieczeń. Nawet do 10% taniej!

 
W przypadku szkody numer alarmowy
ubezpieczyciela jest dostępny 24/7 

 
Pomoc w j. Polskim 

Tel: 088 1021 544  Mail: info@polisa.nl 
 

DLACZEGO 
POLISA.NL

W Polisa.nl stworzyliśmy dla Ciebie nowoczesne rozwiązania, związane z optymalizacją kosztów 
energii i gazu. Dzięki doświadczeniu naszych pracowników udało nam się połączyć wysoki poziom
świadczonych usług z konkurencyjną ceną. 

Masz ubezpieczenie w innym miejscu lub kontrakt u innego dostawcy energii?
Zapoznaj się z naszą ofertą. Zupełnie za darmo pomożemy Ci zmienić ubezpieczenie i dostawcę energii,
dzięki temu znacznie zaoszczędzisz!

Zapewniamy fachową pomoc oraz doradztwo we wszystkich dziedzinach. Zapewnij sobie i swojej
rodzinie bezkonkurencyjne ubezpieczenie i bezpieczeństwo.

Ubezpieczenia pojazdów   

Pomoc drogowa

Ubezpieczenie domu

Ubezpieczenie wyposażenia domu 

Energia i gaz

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków 

Ubezpieczenie na pokrycie kosztów pomocy prawnej

Ubezpieczenie podróżne oraz od anulowania

SPIS TREŚCI 

2

3-4
 

5-6
 

6
 

7
 

8
 

8
 

9
 

9
 

10-11

mailto:info@polisa.nl


UBEZPIECZENIE 
OC – WA

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Pokrywa
wyłącznie koszty szkód, jakie wyrządziłeś
komuś innemu. 

Ubezpieczenie auta w Holandii z nami to tylko
kilka minut wpisywania danych i polisa na
samochód lub motor będzie gotowa. 
Jeżeli posiadasz auto w Holandii, 
to zgodnie z prawem holenderskim, 
musisz wykupić ubezpieczenie WA, czyli po
polsku OC (Aansprakelijkheidsverzekering).

UBEZPIECZENIE
POJAZDU 

Polisa.nl jako doradca w branży ubezpieczeń
komunikacyjnych oferuje Ci doskonałe
holenderskie ubezpieczenie pojazdów:
prywatne, auta firmowe, busy, motory, a także
skutery za niezwykle atrakcyjną cenę.

Wykupując ubezpieczenie przez Polisa.nl,
otrzymasz zniżkę za lata jazdy bezwypadkowej
w Polsce lub w Europie. Pomożemy i
podpowiemy, jak wypowiedzieć Twoje obecne
ubezpieczenie w Holandii.

TYLKO W POLISA.NL:

Pomoc w Twoim ojczystyn języku

Atrakcyjna cena ubezpieczenia

Zniżka na składkę ubezpieczeniową za
lata jazdy bezwypadkowej w Polsce lub
innych krajach

Bezpłatne wypowiedzenie Twojego
starego ubezpieczenia
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WSZYSTKIE TWOJE
UBEZPIECZENIA W
JEDNYM MIEJSCU!

UBEZPIECZENIE 
OC + MINICASCO
WA + BEPERKT
CASCO 

Ubezpieczenie OC + ograniczone ubezpieczenie
MiniCasco to rozszerzony wariant
ubezpieczenia podstawowego. Pokrywa ono
oprócz szkód, jakie wyrządziłeś swoim
samochodem komuś innemu, także niektóre
szkody Twojego własnego samochodu, jak na
przykład uszkodzenie szyby lub te powstałe w
wyniku pożaru, kradzieży, huraganu, gradu i
kolizji ze zwierzętami. Radzimy wykupić ten
rodzaj ubezpieczenia dla samochodów
mających od 6 do 10 lat.

UBEZPIECZENIE 
OC + AUTOCASCO 
WA + VOLLEDIG
CASCO
OC + pełne ubezpieczenie AC, nazywane także
ubezpieczeniem 'all risk', to najbardziej
rozbudowana forma ubezpieczenia samochodu.
OC + pełne ubezpieczenie AC pokrywa oprócz
szkód, jakie wyrządziłeś komuś innemu swoim
samochodem, także i szkody wyrządzone na
Twoim pojeździe, nawet jeśli powstały one z
Twojej własnej winy. 
Ponadto jesteś ubezpieczony od skutków
wandalizmu i kradzieży. Radzimy, aby
samochody nie starsze niż 6 lat zawsze
ubezpieczać ubezpieczeniem OC + pełne AC.
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POMOC DROGOWA
DLA SAMOCHODÓW I
MOTOCYKLI 
Na drodze zawsze może przydarzyć się coś
nieprzewidzianego. Nie jest to nic przyjemnego,
tym bardziej, jeśli jedziesz samochodem 
lub motocyklem. 

Wyobraź sobie, że masz awarię i stoisz na
poboczu. Co zrobić? Do kogo zadzwonić? 

Polisa.nl współpracuje z Allianz Global
Assistance, największym na świecie
ubezpieczycielem podróży i pomocy drogowej.
Dostępnym zawsze, w dzień i noc. 
Otrzymasz natychmiastową pomoc, możesz
czuć się wygodnie, bezpiecznie i pewnie.

Całodobowa pomoc, 7 dni w tygodniu pod
numerem: +31 (0)20 851 22 94

Ponad 50 lat doświadczenia w udzielaniu
pomocy drogowej

Szybka pomoc w przypadku pecha na
drodze

Pomoc w znalezieniu mechaników,
warsztatów czy holowników w kraju i za
granicą

Atrakcyjna cena

Globalna sieć gwarantująca szybką
pomoc zawsze i wszędzie
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Zwrot kosztów transportu
pasażerów/kierowcy/bagażu
Naprawę na miejscu, jeśli jest taka
możliwość
TAXI do 100 euro, jeżeli pojazd nie może
zostać naprawiony od razu

W zależności od rodzaju awarii oferujemy,
zarówno na terenie Holandii, jak i Europy:

W HOLANDII:

Transport samochodu lub motocykla do
najbliższego warsztatu w promieniu 25km lub
pod wskazany adres w Holandii.
Pojazd zastępczy na maksymalnie 2 dni,
odstawimy Twoje auto do najbliższego garażu w
promieniu 25km.

W EUROPIE:

Transport pojazdu do najbliższego warsztatu.
Jeśli auta nie można naprawić w 48h, otrzymasz
auto zastępcze maksymalnie na 30 dni, bądź
nocleg w hotelu.

W Polisa.nl możesz ubezpieczyć swój dom lub
mieszkanie tak, by spokojnie móc w nim
mieszkać. Takie ubezpieczenie chroni budynek 
i to, co jest jego częścią, na przykład dach lub
drzwi i okna. Szkoda może zostać wywołana
przez pożar, huragan czy uderzenie pioruna. 
W takiej sytuacji warto mieć porządne
ubezpieczenie, które zabezpieczy Cię przed
finansowymi konsekwencjami.

UBEZPIECZENIE
DOMU 

JAKI JEST ZAKRES
UBEZPIECZENIA
ASSISTANCE?
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UBEZPIECZENIE
WYPOSAŻENIA DOMU 
Oferujemy Ci ubezpieczenie o największym
pokryciu, mianowicie All-Risk. To ubezpieczenie
pokrywa szkodę wszystkich przenośnych rzeczy
znajdujących się w domu i ogrodzie, wyrządzoną
przez pożar, burzę lub kradzież. Oczywiście nie
dotyczy to szkód, które powstały z
premedytacją. 

Polisa.nl przypomina: 
Chcesz być zawsze zabezpieczony? 
Pamiętaj o dokumentacji!

Ubezpieczenie pokrywa, m.in. szkody powstałe 
w wyniku:

Ubezpieczenie domu pokrywa, m.in. szkody
powstałe w wyniku:
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Pożaru lub uderzenia pioruna 

Przecieku wody i  szkody
spowodowanej  przez wodę

Uszkodzenia spowodowanego
eksplozją 

Pożaru lub w trakcie jego gaszenia 

Uszkodzenia spowodowanego eksplozją

Uderzenia pioruna 

Burzy 

Włamania i kradzieży



Stała cena energii przez 1 rok 
Po zakończeniu umowy cena za energię i gaz
może wzrosnąć

Stała cena energii przez 3 lata 
Elastyczność i bezpieczeństwo

Misją Grupy Polisa B.V. jest stałe poszerzanie
oferty o nowoczesne rozwiązania, 
optymalizacja kosztów energii i gazu oraz
połączenie wysokiego poziomu świadczonych
usług z konkurencyjną ceną.

Przedstawiamy najkorzystniejszą ofertę
dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb
i wszystko to w języku polskim.

Dostępne abonamenty energii i gazu:

FLEX 

STANDARD

Energy Polisa.nl to jedyny holenderski dostawca
energii i gazu z polskojęzyczną obsługą. Zakup
ubezpieczenia nieruchomości, a także dostawa
energii i gazu dla Twojego domu jest teraz
możliwa w jednym miejscu.

 

Szkody wyrządzone przez Twoje dzieci, np.
Twoje dziecko porysowało stół u znajomych.
Szkody wyrządzone przez Twoje zwierzęta,
np. Twój pies ugryzł sąsiada. 

Jeśli Ty lub któryś z członków Twojej rodziny
przypadkowo uszkodzi własność innej osoby,
lub jeśli ktoś z Twojej winy zostanie zraniony,
możesz zostać powołany do odpowiedzialności
cywilnej. Wyrządzona przez Ciebie szkoda
zostanie pokryta przez ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpiecz całą rodzinę w ramach jednej polisy –
partner, dzieci, a nawet zwierzęta będą
ubezpieczone do kwoty 2.500.000€.

Ubezpieczenie pokrywa m.in.:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
CYWILNA

ENERGIA I GAZ
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Mieszkanie: Spory dotyczące wynajmowania
lub zakupu domu/mieszkania, budowania
lub przebudowania nieruchomości, czy też
hałasów dochodzących od sąsiadów. 
Ruch drogowy: Spory dotyczące na przykład
kupowania lub sprzedawania pojazdu
motorowego, odszkodowań w razie wypadku
drogowego. 
Praca i dochody: Spory dotyczące na
przykład Twojej umowy o zatrudnienie,
zasiłków lub emerytury. Przykładem takiej
sytuacji może to, gdy pracodawca
niespodziewanie obniży wysokość
wypłacanego Ci wynagrodzenia, albo zwolni
Cię nagle z pracy, bez podawania wyraźnego
powodu. 

Standardowe ubezpieczenie dotyczy
następujących spraw:

UBEZPIECZENIA OD
WYPADKÓW

Na wypadek śmierci
Na wypadek trwałego inwalidztwa

O wypadek nietrudno. Jego konsekwencje mogą
być poważne, mowa nie tylko o konsekwencjach
fizycznych i psychicznych, a także finansowych.
Dzięki ubezpieczeniu od wypadków otrzymasz
dodatkowe odszkodowanie.

Ubezpieczenie to nie jest wyłącznie dla Ciebie,
możesz wraz ze sobą zabezpieczyć całą swoją
rodzinę. 

Rodzaje ubezpieczenia:

Przed zamówieniem danej polisy, nie musisz
poddawać się badaniom lekarskim. Jest to
ubezpieczenie pokrywające świadczenia nawet
za granicą. Z nami jesteś ubezpieczony na
całym świecie.

POMOC PRAWNA 
Konflikt może zdarzyć się każdemu. Możesz na
przykład nagle zostać zwolniony z pracy, albo
pokłócić się z sąsiadem na temat ogrodzenia. 
Dzięki ubezpieczeniu od kosztów prawnych
zawsze wiesz, na czym stoisz i zawsze
otrzymasz pomoc prawną, jakiej potrzebujesz. 
Roczna opłata za składkę ubezpieczeniową jest
niższa niż stawka za godzinę pracy adwokata. 
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Urlop jest po to, aby odpocząć i się zrelaksować.
Zawsze jednak istnieje ryzyko, że zdarzy się 
coś nieprzyjemnego.
Dlatego warto posiadać ubezpieczenie podróżne.

Jeździsz na urlop kilka razy w roku? Jeśli tak, to
wykup bezterminowe ubezpieczenie podróżne,
dzięki któremu będziesz przez cały rok dobrze
ubezpieczony na każdą odbywaną podróż.
Ubezpieczenie to jest często bardziej korzystne
finansowo niż kupowanie za każdym razem
oddzielnego ubezpieczenia podróżnego.

Co pokrywa ubezpieczenie?

UBEZPIECZENIA
PODRÓŻNE 

MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ LUB NAPISZ!
NASI KONSULTANCI WE WSZYTSKIM CI POMOGĄ

POLISA.NL
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Kradzież bagażu  

Chorobę 

Koszty medyczne za granicą 

Pomoc prawną 

Dłuższy pobyt za granicą



Nagle okazuje się, że musisz anulować
zaplanowane wakacje, albo przerwać urlop w
czasie jego trwania. Posiadając bezterminowe
ubezpieczenie anulowania, jesteś przez cały rok
ubezpieczony od kosztów związanych z
anulowaniem podróży. To ubezpieczenie
pokrywa między innymi koszty odwołania,
wstrzymania, czy przerwania podróży w
następujących przypadkach:

W przypadku śmierci, poważnej choroby lub
ulegnięciu wypadkowi przez Ciebie, członka
Twojej rodziny, współmieszkańca, partnera
biznesowego, czy bliskiego przyjaciela.

Jeżeli nastąpią powikłania w trakcie ciąży
Twojej lub Twojego partnera, albo gdy istnieją
podstawy medyczne do 
odwołania podróży.

Jeżeli ze względów medycznych nie możesz się
poddać szczepieniu, które jest niezbędne w
miejscu docelowym.

Jeżeli poważnym uszkodzeniom uległy Twoje
nieruchomości w Holandii lub 
też miejsce Twojego zakwaterowania
wakacyjnego.

Niespodziewanie stałeś się bezrobotny.

UBEZPIECZENIE OD
ANULOWANIA
PODRÓŻY

FIRMA UBEZPIECZENIOWA I  PONOSZĄCY RYZYKO 

POLISA.NL JEST NIEZALEŻNĄ FIRMĄ DORADCZĄ I  UBEZPIECZENIOWĄ Z SIEDZIBĄ W ‘S-HERTOGENBOSCH. POLISA.NL DZIAŁA NA TERENIE
CAŁEGO KRAJU. POLISA.NL JEST CZĘŚCIĄ POLISA B.V.  ORAZ DOSTAWCĄ USŁUG FINANSOWYCH ZATWIERDZONYCH PRZEZ NIDERLANDZKI
URZĄD RYNKÓW FINANSOWYCH (AFM).  NUMER LICENCJI:  12042369.  NASZA SIŁA TO WYRAFINOWANA STRATEGIA ZAKUPOWA DLA NASZEJ
GRUPY DOCELOWEJ,  INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO NASZYCH KLIENTÓW I  WYSOKI POZIOM JAKOŚCI NASZYCH PORAD. POLISA.NL ZLECA
DZIAŁALNOŚĆ UBEZPIECZENIOWĄ FIRMIE NEDERLANDSE ASSURADEUREN B.V. .  NEDERLANDE ASSURADEUREN B.V.  TO AUTORYZOWANY
AGENT ALLIANZ BENELUX N.V. ,  DZIAŁAJĄCY JAKO ALLIANZ NEDERLAND LEVENSVERZEKERING. NASZ ADRES TO BURGEMEESTER
GODSCHALXSTRAAT 59,  5235 AB ‘S-HERTOGENBOSCH. 
NASZA STRONA TO: WWW.NEDERLANDSEASSURADEUREN.NL.  JESTEŚMY ZAREJESTROWANI W IZBIE HANDLOWEJ POD NUMEREM 66214637.
JESTEŚMY W REJESTRZE URZĘDU RYNKÓW FINANSOWYCH POD NUMEREM 12042369.  TOWRZSTWEM UBEZPIECZENIOWYM I  PRZEWOŹNIKIEM
RYZYKA JEST ALLIANZ NEDERLAND LEVENSVERZEKEREING,  CZĘŚĆ ALLIANZ BENELUX NV,  ZAREJESTROWANA W IZBIE HANDLOWEJ POD
NUMEREM 59395435.  W REJESTR HOLENDERSKIEGO URZĘDU DS.  RYNKÓW FINANSOWYCH ZAREJESTROWANY POD NUMEREM 12042158.
ALLIANZ NEDERLAND LEVENSVERZEKERING JEST WYMIENIONY JAKO UBEZPIECZYCIEL ZAREJESTROWANY W NIDERLANDZKIM URZĘDZIE DS.
RYNKÓW FINANSOWYCH (AFM) I  POSIADA LICENCJĘ WYDANĄ PRZEZ NEDERLANDSCHE BANK N.V. .

HOLENDERSKIE UBEZPIECZENIA - POLSKA POMOC
WWW.POLISA.NL | 088 1021 544
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