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Masz odpowiedź
Wszystkim osobom, które poszukują bardzo szerokiej ochrony ubezpieczeniowej

Komu, w szczególności polecamy
DOM MAX?

Hobbystom i kolekcjonerom
Podróżnikom i osobom często wyjeżdżającym za granicę
Osobom prowadzącym działalność biurową w domu
Właścicielom domów i apartamentów
Przykłady:
Sprzęt elektroniczny (komputery, laptopy, aparaty fotograficzne itp.) w czasie jego
użytkowania poza miejscem zamieszkania (upuszczenie laptopa albo aparatu
fotograficznego podczas robienia zdjęcia)
Rabunek poza miejscem ubezpieczenia – 500 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
powstałe w okresie ubezpieczenia (rabunek torebki w parku)

Co obejmuje ochrona All Risks?

Graffiti – Suma Ubezpieczenia – 5.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe
w okresie ubezpieczenia (graffitti na ogrodzeniu i ścianach domu)
Ubezpieczenie z tytułu kradzieży z włamaniem do pomieszczania lub rabunku
– odpowiedzialność do 100% wysokości sumy ubezpieczenia mienia ruchomego,
kradzież z użyciem siły i narzędzi siłowników stanowiących napęd bramy
lub drzwi garażowych
Przepięcia – do 100% ubezpieczonego mienia ruchomego
Szyby – do wysokości Sumy Ubezpieczenia stałych elementów (wybicie dwóch szyb
tarasowych o łącznej wartości np. 10.000 PLN)
Szkody w rzeczach osobistych gości – 1.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe
w okresie ubezpieczenia (Pogryzienie płaszcza i butów gości Klienta przez psa osoby
ubezpieczonej)
Szkody w produktach przechowywanych w lodówkach powstałe na skutek rozmrożenia
Bardzo szeroki zakres ochrony (All Risks) od wszelkich nagłych i nieprzewidzianych
zdarzeń z wyjątkiem katalogu wyłączeń
W przypadku zniszczeń domu/mieszkania uniemożliwiających zamieszkanie InterRisk
pokrywa koszty wynajmu lokalu zastępczego do 90 dni
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego na terenie całego świata
Ochrona obejmuje wszystkie szklane przedmioty włącznie z okularami, kabinami
w łazience oraz płytami kuchennymi

Jakie korzyści dla Klienta daje
DOM MAX?

Ubezpieczenie zwierząt domowych: rybki psy i koty! a nawet konie
Oprócz domów i mieszkań możliwość ubezpieczenia dróg, chodników, podestów,
podjazdów, schodów na posesji oraz krzewów i drzew zasadzonych na gruncie posesji,
wyposażenia dziecięcych placów zabaw oraz urządzeń do pielęgnacji działk.
Pakiet usług assistance i concierge w cenie ubezpieczenia
Możliwość rozszerzenia pakietu o dodatkowe ryzyka m.in.: NNW do 100.000 zł,
a nawet wynajęcie samochodu zastępczego
Najszersza ochrona OC dla wynajmowanych mieszkań i ruchomości
OC w życiu prywatnym do 1.000.000 zł na cały świat
Dodatkowy pakiet ubezpieczeń podróżnych to jedno ubezpieczenie ważne
przez cały rok – Klient nie musi wykupować ubezpieczenia za każdym razem
kiedy wyjeżdża za granicę
Zniżka 10% za pakietowość – im więcej dodatkowych ryzyk, tym tańszy DOM MAX
Zniżka 15% z tytułu posiadania innych produktów majątkowych InterRisk
Ubezpieczenie ochrony prawnej
Umowy wieloletnie zapewniające spokój do 3 lat
Sprawna likwidacja szkód dzięki procedurze uproszczonej likwidacji szkód majątkowych
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Jak szybko InterRisk wypłaca
odszkodowanie?

Procedura szybkiej likwidacji szkód pozwala na szybką wypłatę odszkodowania.
Poszkodowanemu wystarczy ogólne pojęcie o powstałej szkodzie, by w trakcie
jednej rozmowy telefonicznej likwidator dokonał fachowego wyliczenia rozmiarów
szkody, oraz by mógł zaproponować wysokość odszkodowania bez żadnych
dodatkowych formalności!
W przypadku uzyskania akceptacji zaproponowanej kwoty, oraz otrzymaniu poprawnego
numeru konta bankowego, odszkodowanie jest przekazywana na konto bez żadnych
potrąceń w ciągu 2 dni roboczych (od dnia ustalenia kwoty ugody) . Tak to działa!

Jak działa uproszczona likwidacja
szkód w praktyce?

W miejscu ubezpieczenia, przebiegający pies strącił laptop z biurka. Uszkodzeniu uległa
matryca, którą serwis naprawczy wycenił na 700 zł. W ciągu 2 dni od zgłoszenia zdarzenia
z Poszkodowanym skontaktował się likwidator, który po otrzymaniu podstawowych
informacji o powstałej szkodzie, zaproponował odszkodowanie w wysokości wskazanej
przez serwis.
Po 5 dniach od zgłoszenia szkody, na podanym przez Poszkodowanego koncie
bankowym, wpłynęła kwota ugody, która została wspólnie uzgodniona podczas
jednej rozmowy telefonicznej.

Wypłacone odszkodowania z ubezpieczenia DOM MAX - przykłady
Z pękniętego materaca w łóżku wodnym wydostała się woda
zalewając meble, ubrania, oraz tablet leżący na podłodze
w sypialni.

Poszkodowany podczas wycieczki w Karkonosze, robiąc
zdjęcia „lustrzanką”, upuścił ją do potoku, w wyniku czego
doszło do całkowitego uszkodzenia urządzenia.

Poszkodowany niecelowo upuścił iPhone’a na posadzkę
w kuchni. Uszkodzeniu uległ wyświetlacz.

Spadająca z balkonu donica uszkodziła przydomowy fragment
kostki brukowej.

3 letni syn Ubezpieczonego, podczas wizyty u sąsiada uderzył
zabawką w ekran telewizora.

Podczas gry w piłkę, niefortunny strzał Ubezpieczonego trafił
w szybę wolnostojącego garażu.

Podczas budowy sąsiedniego domu, spadające materiały
budowalne uszkodziły elewację ubezpieczonego budynku.

Podczas akcji gaśniczej uszkodzeniu uległy krzewy,
staranowane przez wóz strażacki.

Krowa przywiązana do fragmentu ogrodzenia przestraszyła się
blisko przejeżdżającego motocykla. Uciekając w pole wyrwała
kilka szczebli.

Kradzież rasowego psa przez nieznanych sprawców,
którzy dokonali włamania do zamkniętego domu
mieszkalnego.

Nieznani sprawcy wykonali graffiti na murach i szybach
budynku.

Uszkodzenie przez opady gradu kolektorów słonecznych.

Pakiet Auto – stwórz swój własny pakiet ubezpieczeń
www.pakietauto.pl
Moja Rodzina – ubezpiecz swoich bliskich
www.interrisk.pl
Przedstawiciel InterRisk

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
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