
Poznaj możliwości ubezpieczenia przez Internet. Przejdź do porównywarki, wybierz 
najlepszą dla siebie ofertę. Polisę kupisz i opłacisz nie wychodząc z domu. 

Nasz Partner - Superpolisa Ubezpieczenia jest jednym z wiodących w Polsce pośredników 
ubezpieczeniowych. Oferuje w sprzedaży przez Internet ubezpieczania różnych Towarzystw 

i marek np. MTU, Proama, Link4, Uniqa czy YCD - ubezpieczenia dla młodych. 

Celem porównywarki jest dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb, zapewnienie 
szerokiego wyboru ochrony, a także bezpieczeństwa i komfortu przy zakupie ubezpieczenia. 

Poniżej możesz wybrać rodzaj ubezpieczenia, którego potrzebujesz i łatwo przejść do 
porównywarki online. 

Polisy turystyczne: 
Ubezpieczenia turystyczne są dobrowolne i mają na celu zapewnienie ochrony podczas 
wyjazdu dla osób udających się za granicę zarówno w celach wypoczynkowych, 
turystycznych jak i edukacyjnych czy biznesowych. Podstawowym celem polisy jest 
zapewnienie pomocy organizacyjnej (Assistance), finansowej (zwrot kosztów) oraz 
medycznej (ubezpieczenie kosztów leczenia) w razie wypadku za granicą. Ochrona 
obejmuje m.in pomoc assistance, zwrot kosztów i pomoc medyczną w razie potrzeby lub 
nagłej sytuacji. Dodatkowo ochroną objęty jest bagaż lub wsparcie w razie problemów w 
podróży. 
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Polisy komunikacyjne:  
Każdy pojazd zarejestrowany na terenie Polski musi posiadać ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej (OC).  
Poza ubezpieczeniem obowiązkowym, posiadacz pojazdu może też zadbać o 
bezpieczeństwo swoje, pasażerów czy zabezpieczyć się przed kradzieżą, uzupełniając 
polisę o ubezpieczenia dobrowolne NNW, Assistance, Autocasco itd. Ubezpieczenia te 
mogą się różnić od siebie zakresem i ceną. Dlatego przed ubezpieczeniem swojego 
samochodu warto zastanowić się, jaki wariant ubezpieczenia wybrać, żeby zapewnić sobie i 
swoim bliskim optymalną ochronę. 
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 Polisy majątkowe: 
Większość ubezpieczeń nieruchomości jest dobrowolna i pozwala objąć ochroną przed 
zdarzeniami losowymi, awarią czy wandalizmem zarówno nieruchomość jak i jej 
wyposażenie. Jednym z rodzajów ubezpieczeń majątkowych jest ubezpieczenie pod kredyt. 
Ubezpieczenia nieruchomości można rozszerzyć o ubezpieczenie Assistance, które 
zapewnia pomoc fachowców w przypadku awarii, oraz odpowiedzialności cywilnej (OC) w 
życiu prywatnym, które zapewnia odszkodowanie w przypadku szkód wyrządzonych osobom 
trzecim. 
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https://e.superpolisa.pl/smvc/q/B2C-TRAVEL/logAsPartner/5704
https://e.superpolisa.pl/smvc/q/B2C/logAsPartner/5704
https://e.superpolisa.pl/smvc/q/B2C-HOUSEHOLD/?partnerCode=SPOL-AFIL-BPS

