
ERGO Hestia organizuje i pokrywa koszty usług, ułatwiając 
funkcjonowanie Twojego domu i rodziny. 

Domowy assistance (inaczej Home Assistance) to pakiet dodatkowych usług, o które możesz 
rozszerzyć ubezpieczenie. To dla Ciebie nieoceniona pomoc w przypadku uszkodzenia lub 
awarii urządzeń czy instalacji domowych. 

Coś szwankuje? Chcesz skorzystać z Home Assistance ERGO Hestii?  
Wystarczy jeden telefon do Centrum Alarmowego – dyżurujący tam specjaliści 
wszystkim się zajmą. Z ubezpieczenia możesz skorzystać 3 razy w ciągu 12 miesięcy.

Zalety ubezpieczenia Home Assistance:
•  szeroki zakres dostępnych usług, m.in.: pomoc specjalisty w sytuacji np. wystąpienia 

awarii, przepięcia lub zdarzenia losowego, 

•   naprawa sprzętu komputerowego oraz AGD/RTV w razie wystąpienia awarii, przepięcia lub 
zdarzenia losowego, 

•  pokrycie kosztu części zamiennych – do 100 zł.

SOS Assistance:
Możesz dodatkowo zwiększyć swoją ochronę ubezpieczeniową o SOS Assistance. 
Ubezpieczenie to może okazać się bardzo pomocne, jeśli Twój dom czy mieszkanie 
zostaną uszkodzone lub zniszczone wskutek zdarzeń losowych lub powodzi w sposób 
uniemożliwiający dalsze zamieszkiwanie. Z ubezpieczenia możesz skorzystać raz 
na 12 miesięcy.

Zalety ubezpieczenia SOS Assistance:
•  szeroki zakres dostępnych usług, m.in.: dozór, transport i składowanie mienia, przewóz 

ubezpieczonego i jego bliskich, zakwaterowanie, opieka nad zwierzętami domowymi,

• aż 15 000 zł sumy ubezpieczenia.

Assistance

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy wyłącznie celom informacyjnym, a pełne informacje podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. 
W celu poznania szczegółów oferty skontaktuj się z agentem ERGO Hestii.

Zależy Tobie na szybkim i bezpiecznym dostępie do lekarza?
Dzięki Medical Assistance, dostępnemu w ramach pakietu ERGO 7, 
otrzymasz wsparcie w przypadku wystąpienia nagłego zachorowania 
lub nieszczęśliwego wypadku, np. wizytę lekarza, pielęgniarki, 
czy dowóz leków.

Ubezpieczenie Medical Assistance posiada wiele zalet, m.in:

•  ochrona obejmuje zdarzenia powstałe na terenie całej Polski, zarówno w miejscu 
ubezpieczenia, jak i poza nim,

•  różne formy porady lekarskiej - od wizyty w domu po wideokonsultacje czy 
telekonsultacje z lekarzem, zgodnie z preferencjami klienta,

•  pomoc medyczna dla ubezpieczonego lub jego osoby bliskiej wspólnie z nim 
zamieszkującej,

•  ubezpieczenie niezależne od świadczeń w ramach NFZ,

•  dwa dostępne warianty ubezpieczenia: podstawowy (jedna porada lekarska) i rozszerzony 
(pięć porad lekarskich) w okresie ubezpieczenia.


