Lista dodatkowych produktów
oferowanych przez Canopius
(Syndykat Lloyd’s 4444)
Przedłużone gwarancje
Przedłużona gwarancja na meble
Ubezpieczenie pokrywa uszkodzenia konstrukcyjne i przypadkowe zniszczenia mebli. Okres
ubezpieczenia wynosi od 1 roku do 5 lat.
Przedłużona gwarancja maszyn rolniczych i leśnych
Obejmuje awarie mechaniczne i elektryczne maszyn i instalacji w urządzeniach rolniczych i
leśnych. Okres ubezpieczenia wynosi od 1 roku do 5 lat.
Przedłużona gwarancja maszyn przemysłowych
Obejmuje awarie mechaniczne i elektryczne maszyn przemysłowych. Okres ubezpieczenia
wynosi od 1 roku do 5 lat.

All Risks
Ubezpieczenie każdego sprzętu elektronicznego od kradzieży, utraty, przypadkowego
uszkodzenia elektrycznego i mechanicznego. Obejmuje smartfony, telefony komórkowe, tablety,
komputery, laptopy, kamery, nawigacje satelitarną i inne.

Produkty dla kierowców
Ubezpieczenie opon i felg
Obejmuje wymianę lub naprawę opon (także typu „run flat”)po przypadkowym uszkodzeniu
lub przebiciu.
Ubezpieczenie karoserii "Dent and Ding"
Obejmuje koszty napraw drobnych uszkodzeń lakieru nadwozia i zderzaka, które nie
wymagają wizyty w warsztacie naprawczym.
Ubezpieczenie kosztów przeglądu technicznego
Obejmuje koszty naprawy i/lub wymiany elementów, które nie przeszły pozytywnie
corocznego przeglądu technicznym pojazdu.
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Ubezpieczenie od zatankowania niewłaściwego paliwa
Obejmuje koszty opróżniania zbiornika, czyszczenia i /lub wymiany przewodów paliwowych,
pompy paliwa i komponentów wtrysku paliwa w następstwie przypadkowego błędnego
tankowania.
Ubezpieczenie od utraty kluczy
Zapewnia ochronę w przypadku zagubienia lub kradzieży kluczyków.
Pomoc na drodze
Zapewnia ochronę w przypadku unieruchomienia pojazdu w wyniku awarii mechanicznej.
Obejmuje możliwość naprawy na miejscu bądź holowanie do warsztatu naprawczego.

Produkty pomocnicze
Zniesienie udziału w kosztach naprawienia szkody (CDW – Collision Damage Waiver)
W przypadku uszkodzenia bądź kradzieży wynajętego samochodu zastępczego
ubezpieczenie zwraca koszt udziału własnego, który ubezpieczony zobowiązany jest wpłacić
przed wynajęciem pojazdu.
Ubezpieczenie udziału własnego
Obejmuje zwrot udziału własnego w szkodzie w przypadku wystąpienia szkody
przewyższającej wartość udziału własnego. Dotyczy polis AC, ubezpieczenia mieszkania,
podróży oraz zwierząt.
Ubezpieczenie „Home Emergency”
Obejmuje naprawę awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji grzewczej i elektrycznej
powstałej w gospodarstwie domowym.
Ubezpieczenie podróżne sprzętów
Obejmuje kradzież, utratę i przypadkowe uszkodzenie sprzętów używanych w podróży, takich
jak smartfony, kamery, odtwarzacze muzyki, aparaty fotograficzne, i inne.
Ubezpieczenie okularów
Zapewnia ochronę przed przypadkowym uszkodzeniem lub kradzieżą okularów przez
maksymalny okres 2 lat od daty zakupu.
Gwarancja opłacenia składki ubezpieczeniowej
Pokrywa koszty składki ubezpieczeniowej na samochód lub na ubezpieczenie gospodarstwa
domowego w sytuacji gdy ubezpieczony traci dochody ze względu na stan zdrowia bądź brak
zatrudnienia.
Wynajem pojazdu zastępczego
Ubezpieczenie zapewnia pokrycie kosztów wynajmu samochodu zastępczego w przypadku
utraty ubezpieczonego pojazdu w wyniku uszkodzenia, kradzieży lub pożaru.
Zwolnienie z depozytu zabezpieczającego
Ubezpieczenie stanowi alternatywę udziału własnego w przypadku najmu krótko lub
długoterminowego. Obejmuje usunięcie szkody w najmowanej nieruchomości bez straty
depozytu. Najemca płacąc niższą składkę za ubezpieczenie jest zwolniony z udziału w
szkodzie, dla właściciela nieruchomości oznacza to pewność naprawienia szkody.
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Produkty dla wierzycieli
Ubezpieczenie spłaty wierzytelności
Obejmuje pełny zakres zobowiązań finansowych, takich jak pożyczki finansowe, kredyty
hipoteczne, rachunki za media, składki ubezpieczeniowe i inne w przypadku niezdolności do pracy
z powodu wypadku, choroby lub zwolnienia.

Udoskonalenia konta bankowego / karty kredytowej
Podwójna gwarancja ADG
12-miesięczne przedłużenie gwarancji producenta na urządzenia gospodarstwa domowego.
Obowiązuje jedna cena łącznie dla wszystkich towarów zarejestrowanych w okresie ubezpieczenia.
Gwarancja ceny
Gwarantuje zwrot kosztów różnicy w cenie w przypadku zakupu markowego produktu kartą
kredytową lub debetową a obniżeniem wartości tego przedmiotu w ciągu 30-90 dni. Ubezpieczenie
obejmuje także zakupy internetowe.
Ochrona zakupów
Gwarantuje zwrot poniesionych wydatków w przypadku kradzieży lub przypadkowej
utraty/uszkodzenia towarów zakupionych przy użyciu karty kredytowej lub debetowej w ciągu od 30
do 90 dni od daty zakupu.
Ochrona karty płatniczej
Obejmuje straty finansowe powstałe w wyniku nieautoryzowanego użycie karty kredytowej /
debetowej.
Ubezpieczenie biletów
Jeśli w związku z wystąpieniem choroby, nieszczęśliwego wypadku, opóźnienia linii lotniczych czy
nieuniknionego wyjazdu służbowego ubezpieczony nie może uczestniczyć w imprezie lub pokazie,
otrzymuje 100% wartości nominalnej zwróconego biletu.
Ubezpieczenie od kradzieży dokumentów
Obejmuje straty poniesione w wyniku oszustwa, a także próby uzyskania korzyści finansowych z
wykorzystaniem tożsamości ubezpieczonego, obejmujące takie czynności, jak ubieganie się o
rachunek bankowy / karty kredytowe / pożyczki. Ubezpieczenie rekompensuje zarówno poniesione
straty finansowe jak i czas poświęcony na odzyskanie skradzionych dokumentów, koszt wymiany
dokumentów, przywrócenie zdolności kredytowej i opłaty adwokackie.
Ubezpieczenie od kradzieży przy bankomacie
Chroni klienta, który zostanie okradziony podczas wypłacania gotówki z bankomatu, lub w ciągu 15
minut od wypłaty pieniędzy z bankomatu w dowolnym miejscu na świecie. Ubezpieczenie
gwarantuje zwrot skradzionych pieniędzy oraz ewentualne świadczenia za doznane obrażenia.
Ubezpieczenie portfela
Zapewnia zwrot kosztów wymiany torebki i/lub portfela wraz z zawartością.
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