
PAKIET UBEZPIECZEŃ





                 Polisa.nl jako doradca w branży ubezpieczeń komunikacyjnych oferuje Ci 
                 doskonałe holenderskie ubezpieczenie pojazdów (auta prywatne, auta firmowe, 

                 busy, motory, skutery), za niezwykle atrakcyjną cenę.
 

                 Wykupując ubezpieczenie przez Polisa.nl otrzymasz zniżkę za lata jazdy 

bezwypadkowej w Polsce lub w Europie. Zupełnie bezpłatnie nawiążemy w tej sprawie kontakt z Twoim ostatnim 

towarzystwem ubezpieczeniowym. Pomagamy również wypowiedzieć Twoje obecne ubezpieczenie w Holandii.towarzystwem ubezpieczeniowym. Pomagamy również wypowiedzieć Twoje obecne ubezpieczenie w Holandii.

Bezpłatnie otrzymujesz:

UBEZPIECZENIE OC UBEZPIECZENIE OC
+ OGRANICZONE UBEZPIECZENIE AC

UBEZPIECZENIE OC
+ PEŁNE UBEZPIECZENIE AC

AUTOCASCO

Przyczyna powstania szkody

Szkoda wyrządzona innym / szkoda obustronna

Stłuczki, poślizgi, pojazd znalazł się w wodzie

Inne szkody powstałe z zewnątrz

Pożar, wybuch i uderzenie pioruna

Kradzież

PPęknięcie w przedniej szybie lub zbita szyba

Zderzenia ze zwierzętami

Sztorm lub inna klęska żywiołowa

WA

-

-

-

-

-

--

-

Ubezpieczenie OC pokrywa wyłącznie 
koszty szkód jakie wyrządziłeś komuś 
innemu. Jeśli samochód jest starszy niż 10 

lat to stracił już swą wartość. 
Odszkodowanie jakie ubezpieczyciele 
nonormalnie wypłacają w przypadku szkód 
takiego samochodu są niewspółmierne z 
wysokością składek ubezpieczeniowych 

za rozszerzone ubezpieczenie 
samochodu.

Ubezpieczenie OC + ograniczone ubez-
pieczenie AC to rozszerzony wariant ubez-
pieczenia OC. OC + ograniczone ubez-
pieczenie AC pokrywa oprócz szkód jakie 
wyrządziłeś swoim samochodem komuś 
innemu, także i niektóre szkody Twojego 
własnego samochodu, jak na przykład 
wybite szyby lub uszkodzenia powstałe w 
wyniku pożaru, kradzieży, huraganu, 
gradu i kolizji ze zwierzętami. Radzimy 
wykupić ten rodzaj ubezpieczenia dla 
samochodów mających od 6 do 10 lat.

OC + pełne ubezpieczenie AC, nazywane 
także ubezpieczeniem 'all risk', to na-

jbardziej rozbudowana forma ubezpiecze-
nia samochodu. OC + pełne ubezbiec-
zenie AC pokrywa oprócz szkód jakie 
wyrządziłeś komuś innemu swoim samo-
chodem także i szkody wyrządzone T
jemu samochodowi 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 ubez-

pieczeniem OC + pełne AC.

WA + Beperkt Casco

-

-

WA + Volledig Casco

Jaki rodzaj szkód pokrywany jest z danego rodzaju ubezpieczenia znajdziesz poniżej:

Pomoc w Twoim własnym języku

Atrakcyjną cenę ubezpieczenia

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

Bezpłatne wypowiedzenie Twojego starego ubezpieczenia

UBEZPIECZENIA POJAZDÓW

Wszystkie Twoje ubezpieczenia w jednym miejscu!
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Całodobowa pomoc, 7 dni w tygodniu

Własne centrale alarmowe w 34 krajach na całym świecie

Ponad 50 lat doświadczenia w udzielaniu pomocy drogowej

Szybka i rzetelna naprawa szkód

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

Pojazd zastępczy - szybko i w każdym miejscu

Atrakcyjna cenaAtrakcyjna cena

Globalna sieć gwarantująca szybką pomoc zawsze i wszędzie

Pomoc all-in: bez dopłat, na przykład za wynajem pojazdu zastępczego

Naprawę na miejscu, jeśli jest taka możliwość

Transport samochodu lub motocykla do najbliższego dealera, warsztatu lub pod wskazany adres

Transport pasażerów do domu

W Holandii: pojazd zastępczy na maksymalnie 2 dni w przypadku, gdy samochód lub motocykl 

nie może być naprawiony tego samego dnia

W Europie: pojazd zastępczy na maksymalnie 30 dni, w przypadku gdy samochód lub motocykl 

nie może być naprawiony w ciągu 48 godzin. Jeśli pojazd może zostać naprawiony w ciągu 48 godzin, nie może być naprawiony w ciągu 48 godzin. Jeśli pojazd może zostać naprawiony w ciągu 48 godzin, 

ale jesteś zmuszony przenocować, zwracamy koszty zakwaterowania w hotelu.

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

JAKI JEST DOKŁADNIE ZAKRES UBEZPIECZENIA ASSISTANCE?

Zawsze może przydarzyć się coś nieprzewidzianego. 

Nie jest to nic przyjemnego, a już 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. Zawsze dostępnym, dzień i noc.  Otrzymasz natychmiastową pomoc, wygodnie i pewniepomocy drogowej. Zawsze dostępnym, dzień i noc.  Otrzymasz natychmiastową pomoc, wygodnie i pewnie.

POMOC DROGOWA 
DLA SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI
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                 W Polisa.nl możesz ubezpieczyć swój dom lub mieszkanie 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, powódź czy uderzenie pioruna. W takiej sytuacji warto jest mieć 

porządne ubezpieczenie, które zabezpieczy Cię przed finansowymi konsekwencjami. 

Ubezpieczenie pokrywa m.in. szkody powstałe w wyniku:

Ubezpieczenie pokrywa m.in. szkody powstałe w wyniku:

Pożaru lub w trakcie jego gaszenia    -     Uszkodzenia spowodowane eksplozją
Uderzenia pioruna       -         Burzy          -            Włamania i kradzieży

Pożaru lub uderzenia pioruna
Przecieku wody i szkody spowodowanej przez wodę

Uszkodzenia spowodowane eksplozją

UBEZPIECZENIA DOMU

                 Oferujemy Ci ubezpieczenie o największym zabezpieczeniu, mianowicie All-Risk.  
                 To ubezpieczenie pokrywa szkodę dotyczącą wszystkich przenośnych rzeczy w   

                 domu i ogrodzie wyrządzoną przez pożar, burzę, powódź lub kradzież. 

Oczywiście nie dotyczy to szkód, które powstały z premedytacją, pamiętaj zatem o dokumentacji.

UBEZPIECZENIA WYPOSAŻENIA DOMU

                 Misją Grupy Polisa B.V. jest stałe poszerzanie oferty o nowoczesne rozwiązania. 
                 Polisa Energy to optymalizacja kosztów energii i gazu oraz połączenie wysokiego  

                 poziomu świadczonych usług z rozsądną ceną. 

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

polskim.

FLEX STANDARD PEWNOŚĆ

ENERGIA I GAZ

NASZWYBÓR
Dostępne abonamenty energi i gazu:

- 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

- Stała cena energii przez 5 lat

- Najniższa cena

- Maksymalna pewność stałej ceny

Zniżki w ramach pakietu
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Urlop jest po to, aby odpocząć i się zrelaksować. 

Czasem jednak zdarzy się coś nieprzyjemnego.

Dlatego warto posiadać ubezpieczenie podróżne.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu 

otrzymasz osobistą pomoc na miejscu zdarzenia.

Jeździsz na urlop kilka razy w roku? Jeśli tak, to wykup bezterminowe ubezpieczenie podróżne, dzięki któremu 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. To bardzo proste, bo jedyne co musisz 

jeszcze zrobić, to spakować walizki. Ponadto ubezpieczenie to jest często tańsze niż kupowanie za każdym razem 

oddzielnych ubezpieczeń podróżnych.

Co pokrywa ubezpieczenie?

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.zakwaterowania wakacyjnego.

Niespodziewanie stałeś się bezrobotny.

Kradzież bagażu

Chorobę

Koszty medyczne za granicą

Pomoc prawną

Dłuższy pobyt za granicą

UBEZPIECZENIA PODRÓŻNE

Nagle okazuje się iż 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:

UBEZPIECZENIE OD ANULOWANIA PODRÓŻY

Holenderskie ubezpieczenia - Polska pomoc
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Holenderskie ubezpieczenia - Polska pomoc
www.polisa.nl    |    088 1021 544
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