
Otwórz się na INTER!
Wiemy, że częstą przyczyną zalań mieszkań i domów są uchylone okna, a słoneczne prognozy niestety nie zawsze się sprawdzają… 

W nowym INTER Lokum zakres ubezpieczenia obejmuje rażące niedbalstwo Ubezpieczonego, które doprowadziło do wywo-
łania pożaru na skutek pozostawienia: 
• włączonego do instalacji elektrycznej: żelazka, prostownicy, lokówki, suszarki do włosów, grzejnika elektrycznego, 

termowentylatora, kuchenki elektrycznej, tostera, frytkownicy, grilla elektrycznego,
• na wolnym ogniu, palniku, włączonej kuchence elektrycznej, włączonej płycie kuchennej elektrycznej lub indukcyjnej 

naczyń służących do podgrzewania,
• niewygaszonego kominka z zamkniętym paleniskiem.

INTER Lokum
Pakiet ubezpieczeń domu i mieszkania

Regułą rynkową jest brak odpowiedzialności ubezpieczycieli za zalanie nieruchomości przez otwarte okna. W INTER Lokum 
wypłacamy odszkodowanie, jeżeli do zalania doszło w wyniku pozostawienia otwartych okien, drzwi wejściowych, taraso-
wych itp.

W nowym INTER Lokum zakres ubezpieczenia OC w życiu prywatnym obejmuje 
posiadanie i użytkowanie urządzeń transportu osobistego, np. hulajnogi elektryczne.

Hulaj bezpiecznie!
Hulajnogi elektryczne zyskują coraz większą popularność i stają się środkiem 
transportu będącym alternatywą dla roweru oraz komunikacji miejskiej.

W INTER Lokum nawet jeśli Ubezpieczony nie wykonał obowiązkowych przeglą-
dów okresowych, wypłacimy należne odszkodowanie, do wysokości 50 000 zł.

Przejrzyj z INTER!
Brak przeglądów okresowych przewidzianych przez prawo, tj. instalacji gazowych, elektrycznych i kominowych u wielu ubezpieczycieli skut-
kuje brakiem wypłaty odszkodowania.

Nie razi nas Twoja nieuwaga
Ile razy po wyjściu z domu, zastanawiałeś się, czy odłączyłeś żelazko od źródła prądu? Pozostawienie włączonego urządzenia elektrycznego 
może spowodować pożar.



Rozszerzenie zakresu OC

OC na cały świat, z wyłączeniem USA i Kanady do 500 000 zł

OC Lokatora do 50 000 zł

OC w związku z posiadaniem i użytkowaniem konia w celach rekreacyjnych do 50 000 zł

OC w związku z uprawianiem sportów ekstremalnych do 100 000 zł

Dodatkowe ubezpieczenia – za opłatą dodatkowej składki

Odpowiedzialność Cywilna na terenie Polski i krajów Europy za szkody w związku z:     
a) używaniem rowerów, wózków inwalidzkich, deskorolek, rowerów itp.
b) posiadaniem i użytkowaniem żaglówki lub jachtu, łodzi motorowej, kajaka itp. 
c) krótkotrwałym (do 30 dni) użytkowaniem pomieszczeń lub budynków podczas wyjazdów 
turystycznych lub rekreacyjnych

Kradzież z włamaniem i rabunek

Powódź

Dewastacja, w tym graffiti

Asysta Prawna - pomoc telefoniczna i mailowa

Asysta i Ochrona Prawna - wparcie prawne do kwoty 10 000 zł

Ponadto INTER Polska obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną 
Ubezpieczonego za szkody:     
a) wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego      
b) powstałe wskutek zalania mienia osób trzecich – niezależnie od winy Ubezpieczonego      
c) powstałe w najmowanej przez Ubezpieczonego nieruchomości oraz ruchomościach 
domowych

Zakres i sumy ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia INTER Lokum  
ubezpieczenie na ryzykach nazwanych

INTER Lokum All Risk  
ubezpieczenie wszystkich ryzyk

Nieruchomość i elementy stałe

Pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, wiatr, grad, 
zaleganie śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, zapadanie i osuwanie się ziemi, 
lawina, zalanie, dym i sadza, uderzenie pojazdu lądowego, fala uderzeniowa

w zakresie

suma ubezpieczenia ustalana indywidualnie  
na podstawie wartości odtworzeniowej (nowej) 

w zakresie

suma ubezpieczenia ustalana indywidualnie  
na podstawie wartości odtworzeniowej (nowej) 

Nagłe zdarzenia dotyczące nieruchomości, których nie można dziś  
przewidzieć ani nazwać

BRAK w zakresie, poza katalogiem wyłączeń

Akty terroru BRAK w zakresie, do 100 000 zł

Szkody w wyniku działania zwierząt (np. kun i dzików) BRAK w zakresie, do 10 000 zł

Akcja ratownicza w zakresie w zakresie

Koszty usunięcia pozostałości po szkodzie w zakresie w zakresie

Koszty poszukiwania przyczyny powstania szkody oraz koszty naprawy 
uszkodzonego w wyniku powyższego mienia

do 10 000 zł
do 1 000 zł

do 20 000 zł
do 1 500 zł

Koszty związane z wyciekiem wody do 500 zł do 500 zł

Upadek drzew, konarów, masztów, dźwigów, kominów itp. na przedmiot 
ubezpieczenia

w zakresie w zakresie

Pękanie mrozowe w zakresie w zakresie

Przepięcie w zakresie w zakresie

Szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, którego 
skutkiem jest pożar w sytuacji pozostawienia: 
a) podłączonych do instalacji urządzeń elektrycznych
b) naczyń służących do podgrzewania wody lub posiłków
c) niewygaszonego kominka z zamkniętym paleniskiem.

w zakresie w zakresie

Ruchomości

Ruchomości domowe (meble, RTV-AGD itp.)
suma ubezpieczenia ustalana indywidualnie  
na podstawie wartości odtworzeniowej (nowej)

suma ubezpieczenia ustalana indywidualnie  
na podstawie wartości odtworzeniowej (nowej)

Ruchomości w pomieszczeniach przynależnych i budynkach gospodarczych 
oraz zabudowanych balkonach, tarasach itp. 

w zakresie w zakresie

Wartości pieniężne do 1 000 zł do 2 000 zł

Mienie służbowe do 10 000 zł do 20 000 zł

Koszty zalania mienia przechowywanego poniżej poziomu gruntu w zakresie w zakresie

Koszt artykułów spożywczych, które nie nadają się do spożycia wskutek 
rozmrożenia (w wyniku np. awarii lodówki)

do 500 zł do 500 zł

Assistance

Assistance domowy (m.in. interwencja elektryka, hydraulika itp.) w zakresie w zakresie

Assistance medyczny (m.in. wizyta lekarza, pielęgniarki, transport medyczny, 
dostawa leków itp.)

w zakresie w zakresie

Assistance pomoc dodatkowa (pomoc w przypadku m.in. zatrzaśnięcia  
zamków, złamania klucza, organizacja przeglądów instalacji domowych itp.) 

w zakresie w zakresie

NOWOŚ
Ć

NOWOŚ
Ć

NOWOŚ
Ć

NOWOŚ
Ć

Infolinia INTER
801 803 000 

Tutaj masz do nas najbliżej!
Nasi specjaliści czekają na Ciebie.

Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ogolne Warunki 
Ubezpieczenia dostępne są w siedzibie TU INTER Polska S.A. lub na stronie www.interpolska.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 142 B
02-305 Warszawa
bok@interpolska.pl | www.interpolska.pl

INTER Lokum
Pakiet ubezpieczeń dla domu i mieszkania


