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Europa 
Ubezpieczenia

od 25 lat  
na polskim rynku

innowacyjny  
ubezpieczyciel  

rozwijający nowe  
produkty (Screenity)  

i stawiający na zdalne 
kanały sprzedaży

wieloletnia współpraca  
z sektorem bankowym  

i leasingowym 

jeden z liderów  
rynku ubezpieczeń  

turystycznych  
(1,6 mln klientów  

w 2019 roku)
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Dlaczego zdecydowaliśmy się  
stworzyć kolejny innowacyjny produkt?

• przygotowany przez nas Raport Foresight  
Ubezpieczenia 2030 wskazał jednoznacznie:  
mobile is the future  

• w trakcie pandemii klienci kupowali produkty  
i usługi on-line. Ten trend się utrzyma 

• w ostatnich miesiącach na polskim rynku  
pojawiło się wiele innowacyjnych produktów  
i start-upów insurtechowych  

• jako Europa Ubezpieczenia będziemy stawiać  
na rozwój kanałów zdalnych

mobile is  
the future
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Ochrona  
dla aktywnych

• aktywni – często  
podróżują, uprawiają sport  

• klient świadomy, mający już 
styczność z ubezpieczeniami 

• osoby zamieszkujące  
średnie i większe miasta 

• mobile only 

• wiek 20-50 lat 

• unikają długich zobowiązań
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Co można ubezpieczyć dzięki app2U?

1.
Ubezpieczenie podróżne, 
w tym narciarza/ 
snowboardzisty,  
osoby uprawiającej  
sport lub rowerzysty,  
ubezpieczenie roweru 

2. 

3. 

4. 

Ubezpieczenie kosztów podróży, biletów 
kolejowych/lotniczych i biletów na  
wydarzenia sportowe/kulturalne

Krótkoterminowe ubezpieczenie komputera, 
telefonu, aparatu/kamery, zegarka  
sportowego itp. 

Ubezpieczenie psa i kota oraz pokrycie 
wyrządzonych przez nich szkód
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Założenia app2U

• ubezpieczenie tu i teraz, w dowolnym momencie,  
kiedy tylko będziesz tego potrzebował 

• minimum formalności – zakup polisy  
możliwy w ciągu kilkunastu sekund 

• ochrona rusza tuż po opłaceniu składki – metodą  
wybraną przez klienta (karta płatnicza, BLIK czy payU) 

• czas trwania ubezpieczenia już od 4 godzin 

• to klient decyduje o okresie oraz sumie ubezpieczenia –  
konfiguruje ochronę pod swoje indywidualne potrzeby

ubezpieczenie tu i teraz



Likwidacja szkód 
i obsługa posprzedażowa

• zgłoszenie szkody bezpośrednio przez  
aplikację łącznie z przesyłką zdjęć i dokumentów 

• zapisujemy historię zakupów, by ułatwić powtórzenie  
transakcji bez konieczności wpisywania wszystkich danych
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obsługa szkody  
z poziomu aplikacji



Ubezpiecz  
się tu i teraz
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Jak się zarejestrować?
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Jak kupić ubezpieczenie w app2U?

Krok 1 

Wybierz kategorię, 
która Cię interesuje

Krok 2 

Zaznacz, kogo lub  
co chcesz ubezpieczyć

Krok 3 

Wybierz okres  
ubezpieczenia i parametry



12

Jak kupić ubezpieczenie w app2U?

Krok 4 

Dodaj przedmiot lub 
osobę ubezpieczoną

Krok 5 

Dodaj do koszyka  
różne polisy

Krok 6 

Zrób zdjęcie, 
jeśli jest to wymagane

Krok 7 

Wybierz sposób opłaty
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Jak zgłosić szkodę w app2U?
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Ubezpieczenie turystyczne

• klasyczne ubezpieczenie dla podróżnych dostępne mobilnie 

• ochrona podczas podróży i wypoczynku w Europie  
i na całym świecie 

• suma ubezpieczenia w zakresie kosztów leczenia  
i transportu – do 700 tys. zł 

• zakres ochrony rozszerzony o klauzulę alkoholową,  
amatorskie uprawianie sportu oraz choroby przewlekłe  

Podróże i wypoczynek
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Podróże a COVID-19

• ochrona przed skutkami zachorowania na COVID-19  
do wysokości sumy ubezpieczenie w polisie turystycznej 

• ochrona w przypadku przymusowej kwarantanny lub izolacji 
podczas pobytu za granicą – suma ubezpieczenia do 9 tys. zł

 (wariant Komfortowy i Najlepszy)

Podróże i wypoczynek
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Okres ochrony: od 4 godzin do 30 dni 

1. Ubezpieczenie Aktywny Ja dla osób amatorsko  
 uprawiających sport i aktywnie wypoczywających   
 • zakres: NNW (15 tys. zł) + OC (50 tys. zł) 

2. Ubezpieczenie rowerzysty 
 • zakres: NNW (15 tys. zł) + OC (50 tys. zł)  
  + assistance rowerowy i medyczny  
 • możliwość ubezpieczenia roweru 
 • okres ochrony: od 4 godzin do 30 dni  

3. Ubezpieczenie dla narciarza lub snowboardzisty  
 • zakres NNW (15 tys. zł) + OC (50 tys. zł) 
 • możliwość ubezpieczenia sprzętu sportowego

Ubezpieczenie aktywnego wypoczynku 

Podróże i wypoczynek
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Ochrona roweru w przypadku kradzieży 

Warunki:
• cena zakupu roweru – od 200 zł do 10 tys. zł;  

maksymalny wiek roweru – 5 lat
• okres ochrony: od 4 godz. do 30 dni
• zakup ubezpieczenia poprzez zrobienie zdjęcia; rower  

musi być przypięty do trwałego elementu zabezpieczeniem 
przeciwkradzieżowym

• ubezpieczenie działa w Polsce i w całej Europie

Przykład: 

Jeśli suma ubezpieczenia nowego roweru (wiek sprzętu –  
do 12 miesięcy) wynosi 2.000 zł, to składka minimalna  
za 24-godzinny okres ochrony kosztuje 6,99 zł

Ubezpieczenie roweru

Podróże i wypoczynek
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• klasyczne ubezpieczenie kosztów rezygnacji dostępne mobilnie  

• zakup ubezpieczenia jest możliwy: 
w dniu zakupu biletów lub imprezy turystycznej  
i przez kolejne 7 dni, jeśli do rozpoczęcia podróży/ 
wydarzenia zostało więcej niż 30 dni w dniu zakupu biletów  
lub imprezy turystycznej, jeśli do rozpoczęcia podróży/ 
wydarzenia zostało mniej niż 30 dni i nie mniej niż 6 dni  

• możliwość rozszerzenia zakresu ochrony  
o nasilenie chorób przewlekłych

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji

Bilety i wydarzenia
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• ubezpieczenie dotyczy opóźnienia lub odwołania pociągu na podróż 
po Europie, a w przypadku podróży samolotem – po całym świecie 

• zakup ochrony możliwy jest najpóźniej na 8 godzin  
przed planowaną godziną rozpoczęcia podróży 

• opóźnienie w dotarciu do stacji docelowej  
musi wynosić minimum 3 godziny 

• suma ubezpieczenia jest równa cenie biletu  
(min. 100 zł, ale nie więcej niż 1 tys. zł w przypadku  
pociągu i 5 tys. zł w przypadku samolotu)

Bilety i wydarzenia

Ubezpieczenie opóźnienia  
podróży pociągiem lub samolotem
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Urządzenia mobilne i RTV

Sprzęt mobilny i RTV

• ubezpieczeniu podlega laptop, tablet, aparat fotograficzny,  
kamera, czytnik e-booków, zegarek sportowy, smartwatch, kamera 
sportowa, sprzęt RTV, konsole do gier, komputery stacjonarne 

• zakres ubezpieczenia obejmuje przypadkowe uszkodzenie  
na skutek zdarzenia losowego, kradzież z włamaniem, rabunek 

• suma ubezpieczenia jest równa cenie zakupu  
urządzenia z uwzględnieniem stopnia zużycia

Przykład: 

Jeśli suma ubezpieczenia laptopa wynosi 2 tys. zł,  
to składka za 24 godziny ochrony wynosi 13,49 zł
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Ochrona zwierząt domowych

Pies i kot

• ubezpieczenie obejmuje nieszczęśliwy wypadek psa lub kota 

• zakres ochrony obejmuje niezbędne  
koszty związane z leczeniem pupila 

• maksymalny okres ubezpieczenia wynosi 30 dni 

• zakup ubezpieczenia poprzedzony zrobieniem zdjęcia pupila  
(kto nie lubi zdjęcia swojego kota czy psa) 

• składka jednorazowa brutto za 24 godziny ochrony wynosi 15,49 zł



Dziękujemy 
za uwagę!


