
WYPEŁNIA TWÓJ DOM
JESTEŚMY, GDY RADOŚĆ

I dbamy, aby nic nie zakłóciło tej radości. Przekonaj się, że ubezpieczenie 

Generali Mój Dom może być niezwykle przydatne.



Szybka kalkulacja w Rubinecie

 • minimum pytań
 • 4 warianty cenowe
 • rekomendowany zakres 
i sumy ubezpieczenia

Wartość odtworzeniowa

 • dla domu, niezależnie od jego 
wieku

 • dla mienia ruchomego

Przepięcia

brak limitów

Szybka likwidacja szkód

 • do 5 dni roboczych przy 
wykorzystaniu aplikacji 
mobilnej

Torebka Plus 

 • atrakcyjna składka – 5 zł 
 • ochrona m.in. telefonu, 
laptopa, sprzętu 
fotograficznego, gotówki od 
rabunku

Utrata czynszu

 • idealne rozszerzenie ochrony  
dla wynajmujących

 • 15 000 zł – limit

Assistance w Domu

 • zwrot kosztów deratyzacji
 • interwencja ślusarza 
w związku ze zgubieniem 
kluczy

 • naprawa sprzętu AGD/RTV/PC

Lokal zastępczy

 • po szkodzie, która 
uniemożliwia korzystanie 
z domu/mieszkania

 • 15 000 zł – limit

Pamiątki rodzinne

nawet 5 000 zł dodatkowego 
odszkodowania

Powódź - karencja

 • brak dla umów 
kontynuowanych 

 • brak dla przechodzących 
z innej firmy

 • 15 dni dla nowych klientów

2 warianty ubezpieczenia 
od ognia

 • Standard - 22 ryzyka
 • All Risk

Ułatwienia obsługowe

 • opcja automatycznej 
kontynuacji umowy 

 • brak konsumpcji po 
szkodzie, czyli ograniczenie 
konieczności doubezpieczania

GENERALI MÓJ DOM



Porada i Ochrona Prawna Porada Prawna Porada i Ochrona Prawna

Konsultacje prawne, przesyłanie aktów prawnych, wzorów umów

Opłacenie adwokata, kosztów sądowych do 40 000 zł

Składka 85 zł 220 zł

Zdarzenie Przydatne ubezpieczenie

Zalanie mieszkania wskutek niezakręconego 
kranu, szkody również w mieszkaniu sąsiada

OC w życiu prywatnym + OC Zalanie
Mienie ruchome i stałe elementy od ognia 

(lokal zastępczy w przypadku niemożliwości 
zamieszkania)

Spór ze sklepem internetowym z powodu 
niedostarczenia zamówionego towaru Porada i Ochrona Prawna

Plaga gryzoni w domu Assistance w Domu

Pożar w wyniku nieodłączenia ładowarki 
telefonu od zasilania Mienie ruchome i stałe elementy od ognia

Odpowiedzialność Cywilna w Życiu Prywatnym

Dostępne  
rozszerzenia:

 •  OC Zalanie 
 •  OC Najemcy
 •  OC Wynajmującego

 •  OC Posiadacza koni
 •  OC za czyste straty finansowe
 •  OC Narciarza i sportowca wysokiego ryzyka

Mienie
Dom/mieszkanie + stałe elementy

Mienie ruchome i stałe elementy

Dzieła sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie

Nagrobki

Mikroinstalacje

Sprzęt elektroniczny wykorzystywany do działalności gospodarczej

Szyby i inne elementy szklane (np. lustra, akwaria, kuchenne płyty grzewcze, kabiny 
prysznicowe, umywalki)

Rzeczy osobiste poza miejscem ubezpieczenia (Torebka Plus)

Budynki gospodarcze/garaże/obiekty małej architektury (budowle)/rośliny ogrodowe

Dom letniskowy i mienie w nim się znajdujące

Dom w budowie, materiały budowlane i stałe elementy

Ogień i inne zdarzenia losowe Rabunek poza domemKradzież z włamaniem i rabunek Stłuczenie/pęknięcie 

ZAKRES UBEZPIECZENIA

SYTUACJE Z ŻYCIA WZIĘTE



Wynajmujący

Właściciel

Najemca

Materiał stanowi wewnętrzny dokument Generali Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. i jest skierowany wyłącznie do pracowników, 
współpracowników i agentów w celach szkoleniowych. Adresaci niniejszego dokumentu ponoszą odpowiedzialność za udostępnienie go 
Klientom i potencjalnym Klientom Towarzystwa.
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PRZYKŁADOWE OFERTY – MIESZKANIE

Generali T.U. S.A.
ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa

tel. 913 913 913 | generali.pl

Przedstawione kalkulacje są poglądowe, nie uwzględniają zniżek promocyjnych.

361 zł
składka roczna

414 zł
składka roczna

237 zł
składka roczna

Mienie
15 000 zł

Szyby
2 000 zł

OC
100 000 zł

Mieszkanie
200 000 zł

Mienie
10 000 zł

Mienie
5 000 zł

Szyby
1 000 zł

OC
100 000 zł

OC Wynajmującego
100 000 zł

OC Zalanie
100 000 zł

OC Zalanie
100 000 zł

Utrata Czynszu
5 000 zł

Mienie
15 000 zł

OC
100 000 zł

OC Zalanie
100 000 zł

Mienie
10 000 zł

OC Najemcy
100 000 zł

Mienie
30 000 zł

Mieszkanie
200 000 zł

Torebka Plus
2 500 zł

Assistance  
w Domu

Torebka Plus
2 500 zł


