
MÓJ DOM
Komu i kiedy proponować

MATERIAŁ WEWNĘTRZNY



3 PAKIETY 
1 PROSTY WYBÓR
Mój Dom to ubezpieczenie, które łatwo dopasować 
do różnych sytuacji i wymagań klienta. Odpowie 
na potrzeby zarówno tych, którzy wynajmują mieszkanie, 
jak też tych, którzy mieszkają we własnym mieszkaniu 
czy domu albo go właśnie budują. 

SPRAWDŹ, JAKI WARIANT 
ZAPROPONOWAĆ KLIENTOWI

Na każdej kolejnej stronie 
tego materiału znajdziesz →

przykładowy profil klienta

proponowany wariant ubezpieczenia

przykłady sytuacji, w których mu pomożemy 



MÓJ DOM  
PAKIET KOMFORT

wynajmuje 
mieszkanie 

długoterminowo

✓  Zalanie mieszkania sąsiada w wyniku pęknięcia wężyka 
przy pralce (OC w życiu prywatnym)

✓  Zgubienie kluczy, gdy potrzebna pomoc ślusarza 
(Assistance)

✓  Pożar w mieszkaniu w wyniku pozostawienia włączonego 
żelazka (Pożar i inne zdarzenia losowe)



MÓJ DOM  
PAKIET PLUS

ma mieszkanie 
w bloku lub kamienicy 

✓  Pożar w mieszkaniu w wyniku pozostawienia włączonej 
płyty gazowej (Pożar i inne zdarzenia losowe)

✓  Potrzeba skonsultowania się z lekarzem poprzez infiolinię 
medyczną w związku z zatruciem pokarmowym – nawet 
w nocy (Assistance)

✓  Zalanie i zniszczenie podłogi wskutek rozszczelnienia 
kaloryfera (Zalanie)

✓  Zalanie łazienki sąsiada na skutek pękniętego wężyka w 
pralce (OC w życiu prywatnym) 



MÓJ DOM  
PAKIET PLUS

wynajmuje 
mieszkanie turystom 

poprzez portale 
internetowe

(PKD 55.20Z)

✓  Spór z sąsiadem, wspólnotą lub spółdzielnią w wyniku 
pojawiających się skarg na hałas z mieszkania (Assistance)

✓  Stłuczenie ceramicznej umywalki w łazience przez 
najemcę (Stłuczenie przedmiotów szklanych)

✓  Zalanie ściany pokoju w wyniku awarii klimatyzacji 
(Zalanie)



ma mieszkanie 
bezczynszowe 
w segmencie

MÓJ DOM  
PAKIET MAX 

✓  Zerwanie dachu na skutek silnego wiatru (Ryzyka kata-
stroficzne i inne zdarzenia – brak konieczności wydania 
orzeczenia potwierdzającego siły wiatru lub natężenia 
deszczu przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej)

✓  Uszkodzenie konsoli do gier wskutek nagłej, krótkotrwałej 
zmiany napięcia w sieci elektrycznej (Przepięcie)

✓  Zalanie mieszkania sąsiada w wyniku pęknięcia wężyka 
doprowadzającego wodę do kranu (OC w życiu prywat-
nym)

✓  Awaria pralki (Assistance – naprawimy sprzęt RTV,AGD, 
PC nie starszy niż 7 lat)



ma pierwsze 
mieszkanie

MÓJ DOM  
PAKIET MAX 

✓  Zalanie sąsiada na skutek awarii instalacji wodno-
kanalizacyjnej (OC w życiu prywatnym)

✓  Awaria telewizora (Assistance – naprawimy sprzęt RTV, 
AGD, PC nie starszy niż 7 lat)

✓  Kradzież torby z kluczami, laptopem, portfelem, okularami 
itd. w wyniku napadu na ulicy (Ryzyka kradzieżowe m.in. 
napad uliczny)

✓  Uszkodzenie laptopa podłączonego do ładowarki w 
wyniku nagłej, krótkotrwałej zmiany napięcia w sieci 
elektrycznej (Przepięcie)



buduje dom

MÓJ DOM  
PAKIET MAX 

✓  Uszkodzenie dachu w wyniku uderzenia pioruna (Pożar 
i inne zdarzenia losowe)

✓  Złamanie nogi przez przechodnia na nieodśnieżonym 
chodniku przy posesji (OC w życiu prywatnym)

✓  Kradzież materiałów budowlanych z budynku w stanie 
surowym zamkniętym (Ryzyka kradzieżowe, m.in. kradzież 
z włamaniem)



ma dom z ogrodem 

MÓJ DOM  
PAKIET MAX 

✓  Uszkodzenie domu w wyniku upadku drzewa podczas 
wichury (Ryzyka katastroficzne i inne zdarzenia)

✓  Wybicie szyby w oknie domu sąsiada w wyniku gry 
w piłkę przez małoletnie dzieci w ogrodzie (OC w życiu 
prywatnym – pokryjemy również szkody do 3000 zł 
wyrządzone przez drony)

✓  Gniazdo os lub szerszeni na balkonie (Assistance)

✓  Graffiti na ogrodzeniu (Dewastacja)

✓  Kradzież siłowników do bramy (Ryzyka kradzieżowe, 
m.in. kradzież zwykła)

✓  Uszkodzenie sprzętu elektronicznego w wyniku nagłej, 
krótkotrwałej zmiany napięcia w sieci elektrycznej 
w trakcie burzy (Przepięcie)

✓  Silny wiatr zniszczy drzewa, krzewy i trampolinę (Ryzy-
ka katastroficzne i inne zdarzenia)



ma dom letniskowy

MÓJ DOM  
PAKIET MAX 

✓  Uszkodzenie ogrodzenia przez dziki (Dewastacja)

✓  Kradzież z wnętrza domku telefonu, który należy 
do jednego z gości zaproszonych na grilla (Ryzyka 
kradzieżowe m.in. kradzież z włamaniem)

✓  Zalanie pomieszczenia na skutek topnienia śniegu 
na dachu (Zalanie)



Ten materiał i informacje w nim zawarte są skierowane wyłącznie do agentów Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. („Allianz”) i nie są przeznaczone (zarówno w całości, jak 
i w jakiekolwiek części) do dystrybucji wśród klientów lub potencjalnych klientów Allianz.

Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia reguluje Przewodnik po ubezpieczeniu Mój Dom, zatwierdzony uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 13/2019 z dn. 22.02.2019 r., w którym znajdziesz 
postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Allianz. Są one dostępne na stronie internetowej http://www.allianz.pl.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału 
zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).
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PONAD 
20 LAT DOŚWIADCZENIA

PARTNER DLA 
1,3 MILIONÓW
KLIENTÓW
indywidualnych i firm

CZWARTY 
UBEZPIECZYCIEL 
MAJĄTKOWY
pod względem  
zebranej składki w 2018 r.

NAJCHĘTNIEJ POLECANA
przez klientów marka ubezpieczeń 
życiowych i majątkowych w Polsce

BADANIE 5-STAR RATING
Średnia ocena: 
4,27 NA 5 GWIAZDEK

TRZYKROTNY LAUREAT 
GWIAZDY JAKOŚCI 
OBSŁUGI
przyznawanej na podstawie opinii 
konsumentów

ALLIANZ 
POLSKA 
TO…

Badanie GfK Polonia sp. z o.o. przeprowadzone  
w terminie 22.03-31.05 2018 r.

Stan na 4.2019, źródło: www.allianz.pl 
Aktualne wyniki na www.allianz.pl

W latach 2014, 2015, 2019


