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Istnieje pewien rodzaj ubezpieczenia, który gwarantuje nam np. skorzystanie z
usług dekarza w przypadku przeciekającego dachu, wezwania lekarza
pierwszego kontaktu w przypadku choroby, czy hydraulika w przypadku awarii
hydraulicznej, a nawet ślusarza. W tym poradniku postaramy się przybliżyć
temat związany z ubezpieczeniem HOME ASSISTANCE.

1. Definicja i zakres ochrony Home Assistance

Domowy assistance jest polisą dodatkową do polisy mieszkaniowej. Jest to tak

naprawdę dodatkowy pakiet usług, który przysługuje nam przy wykupieniu polisy

mieszkaniowej. Nie otrzymujemy od ubezpieczyciela żadnej pomocy kwotowej ale

otrzymujemy interwencję specjalisty. Pozwala on na uniknięcie kosztów związanych

z nagłą awarią, gdyż specjalista z reguły pojawia się tego samego dnia. Oczywiście

domowe assistance ma też zakres usług oraz limity kwotowe do wysokości których

taką pomoc otrzymamy w ramach danej umowy z danym ubezpieczycielem.

Najczęściej mamy dostęp, w ramach domowego assistance, do takich usług jak:

 wezwania specjalisty – np. hydraulik, ślusarz, dekarz, itp.

 zakwaterowania lokatorów po szkodzie,

 transportu roweru po wypadku,

 opieki nad dziećmi,

 korepetycji,

 dostarczenia leków,

 wizyty lekarza czy pielęgniarki,

 dostęp do infolinii

Wielu ubezpieczycieli posiada w swoich ofertach ubezpieczeniowych domowe

assistance. Należy dokładnie zastanowić się czego tak naprawdę potrzebujemy i co

będzie nam przydatne. Poniżej przedstawiamy przykładowy zakres domowego

assistance, który występuje u wielu Towarzystw Ubezpieczeniowych:
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1. Pomoc interwencyjna – zadziała w przypadku utraty/zniszczenia

ubezpieczonego mienia wskazanego w umowie ubezpieczenia, gdy

ubezpieczony dom/mieszkanie znajdzie się w stanie wykluczającym dalsze

zamieszkiwanie lub zadziała również w przypadku awarii sprzętu AGD i RTV

2. Pomoc medyczna – możemy skorzystać z domowej wizyty pielęgniarki lub

lekarza, a także przysługuje nam transport leków oraz transport medyczny.

3. Awaria samochodu lub roweru – w przypadku unieruchomienia pojazdu

mechanicznego lub roweru należącego do ubezpieczonego

4. Awaria hydrauliczna – wezwanie hydraulika w przypadku awarii instalacji

wodno-kanalizacyjnej

5. Awaria drzwi – wezwanie ślusarza lub innego specjalisty w przypadku

zatrzaśnięcia się drzwi w miejscu ubezpieczenia, a także w przypadku

złamania lub zagubienia kluczy do mieszkania/domu wskazanego w umowie

ubezpieczenia

Możemy również skorzystać z domowego assistance w przypadku konieczności

usunięcia gniazd szerszeni, os albo wytępienia karaluchów myszy czy szczurów.

Domowy assistance także umożliwia nam dostęp do specjalistycznych infolinii

2. Limity oraz koszt ubezpieczenia Home Assistance

Tak jak wspominaliśmy na początku artykułu domowe assistance posiada limity na

poszczególne zdarzenia. Mogą być to limity kwotowe oraz ilościowe. Każdy limit

określony jest przez Ubezpieczyciela w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Jeżeli chodzi o limit kwotowy to jest to kwota do której możemy uzyskać wsparcie na

jedno zdarzenie. Natomiast limit ilościowy ogranicza nam wystąpienie danego

zdarzenia do określonej liczby, np. 2 zdarzenia w ciągu trwania okresu ochrony

ubezpieczeniowej.

Poniższa tabela pokazuje limity związane z ofertą przedstawioną przez Compensę

(OWU Compensa Mój Dom II).
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Przykładowe limity w pakiecie Home Assistance Compensa

usługa limit kwotowy - na 1 zdarzenie limit zdarzeniowy

Naprawa sprzętu:

RTV, AGD
300 zł 1

Interwencja ślusarza 200 zł 1

Dozór miejsca

ubezpieczenia
800 zł na jedno lub wszystkie zdarzenia 96h

Przechowanie ocalałego

mienia
350 zł 1

Opieka nad psami lub

kotami
350 zł Max 5 dni

Wizyta pielęgniarki 300 zł

2 razy w roku na

jednego

ubezpieczonego

Powyższa tabela obrazuje kwoty do jakich możemy korzystać z usług. Warto

korzystać z tego rozszerzenia, gdyż np. samo wezwanie ślusarza to obecnie koszt ok

250 zł nie mówiąc o ekspertyzie i kosztach związanych z usterką.

Ubezpieczenie home assistance jest dodatkowo płatne do polisy podstawowej

ubezpieczenia domu lub mieszkania. Jednakże koszt takiego rozszerzenia nie jest

duże bo waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Ciężko jest znaleźć

dokładną cenę za sam pakiet. Poniżej przedstawiamy koszt polisy mieszkaniowej z

wykupionym home Assistance. Do symulacji posłużyło nam 35 metrowe mieszkanie,

położone na jednym z gdańskich osiedli, nieopodal centrum. Wartość mieszkania ok

350.000 zł.

1. Link4 – 164 zł za polisę roczną

2. InterPolska – 227 zł za polisę roczną

3. Generali – 337 zł za polisę roczną

4. Compensa – 421 zł za polisę roczną

5. Warta – 331 zł za rok  ale w wariancie 3-letnim

6. PZU – 340 zł za rok ale w wariancie 3-letnim
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3. Kiedy nie dostaniemy odszkodowania

Jak to w ubezpieczeniach bywa, nie za każde zdarzenie otrzymamy możliwość

skorzystania z pakietu home assistance. Istnieje lista wyłączeń u każdego

ubezpieczyciela, czyli zdarzenia za które Ubezpieczyciel nie ponosi

odpowiedzialności. W OWU Compensy możemy zaznajomić się z wariantami, w

których nie możemy skorzystać z ochrony, są to:

 koszty zakupu części zamiennych, materiałów (w tym eksploatacyjnych),

żarówek, przedłużaczy, leków, środków opatrunkowych bądź przedmiotów

ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych

niezbędnych do wykonania usługi;

 świadczenia w związku z awariami kotłów grzewczych oraz pieców

centralnego ogrzewania oraz świadczeń w związku z awariami urządzeń

gospodarstwa domowego, w tym sprzętu RTV/AGD, objętych gwarancją lub

za które odpowiedzialność ponosi sprzedawca na podstawie obowiązujących

przepisów prawa (rękojmia);

 świadczenia polegające na zdalnej diagnostyce i naprawie niewłaściwie

działającego oprogramowania, pomocy przy obsłudze, instalacji, konfiguracji

urządzeń oraz oprogramowania, pomocy przy usuwaniu wirusów

komputerowych z urządzeń, odzyskaniu danych zgromadzonych na

urządzeniach;

 świadczenia w nieruchomościach będących w fazie budowy, przebudowy,

rozbudowy;

 świadczenia w domach letniskowych;

 świadczenia związane z konserwacją lub uszkodzeniami instalacji: wodnych,

kanalizacyjnych, gazowych, linii energetycznych wraz z przyłączami do

budynku, za których naprawę lub konserwację odpowiada administrator

nieruchomości lub właściwe służby pogotowia technicznego, energetycznego,

wodno-kanalizacyjnego lub gazowego;

 świadczenia związane z konserwacją lub uszkodzeniami instalacji

znajdujących się poza mieszkaniem oraz poza posesją, na której jest

zlokalizowany dom mieszkalny;
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 wizyt lekarza w przypadku, gdy potrzeba skorzystania z pomocy wynika ze

zdarzenia spowodowanego umyślnie, niestosowania się do zaleceń lekarza

prowadzącego, jak również jeśli obejmuje zabiegi estetyczne,

Słowem podsumowania uważamy, że warto rozważyć dokupienie pakietu Home

Assistance do polisy podstawowej, gdyż jednorazowa wizyta specjalisty może

kosztować prywatnie tyle co cały pakiet dołączony do polisy. Bo za ok. 100 zł (tyle

może kosztować home assistance) mamy możliwość skorzystania z wielu

specjalistów np. dekarz, hydraulik czy szklarz. A jednorazowa wizyta prywatna bez

polisy może kosztować dużo więcej. Więc nawet jeśli nasza aktualna polisa nie

posiada pakietu Home Assistance to możemy ją rozszerzyć w okresie trwania umowy

podstawowej w każdą jej rocznicę (w przypadku umów trzyletnich). W tym celu

należy skontaktować się z Ubezpieczycielem.


