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Jak się ubezpieczyć?

Ubezpieczenie PZU Bezpiecznie Rowerem oferuje PZU SA za pośrednictwem Agencji 
Krajowe Biuro Ubezpieczeń Horyzont. 

Dowód zakupu roweru
Pamiętaj by zachować dowód zakupu roweru – będzie on potrzebny,  
aby skorzystać z programu PZU Bezpiecznie Rowerem.

Kalkulacja
Wejdź na stronę: bezpiecznie-rowerem.pl i za pomocą intuicyjnego 
kalkulatora ubezpieczeniowego wybierz najlepszy dla siebie wariant 
ochrony.

Ubezpieczenie
Skorzystaj z kompleksowego pakietu ubezpieczeniowego, który 
ochroni Ciebie, Twoich bliskich i Twój rower.

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter  
wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym 
o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia PZU NNW oraz postanowieniach dodatkowych  
lub odmiennych do OWU PZU NNW, dostępnych na stronie agenta:  
bezpiecznie-rowerem.pl.
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Spokój podczas jazdy
Kupujesz rower? Wykorzystaj ten moment. Zyskaj specjalny rowerowy pakiet 
ubezpieczeniowy PZU Bezpiecznie Rowerem, który zapewni kompleksową ochronę:

NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pozwoli Ci szybciej 
wrócić do zdrowia, jeśli podczas nieszczęśliwego wypadku na rowerze ucierpisz 
Ty lub dzieci, które podróżowały w foteliku, przyczepce rowerowej lub na holu 
rowerowym,  

OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, dzięki któremu nie musisz 
martwić się, że wyrządzisz komuś szkodę podczas jazdy,

Casco – ochrona Twojego roweru (także elektrycznego) wraz z jego 
wyposażeniem w razie wypadku, zdarzeń losowych, rabunku czy kradzieży 
(co ważne – także z ulicy). Możesz także dodatkowo ubezpieczyć wprowadzone 
modyfikacje w rowerze lub dokupione wyposażenie,

Ubezpieczenie Bagażu – ubezpieczenie przewożonego bagażu na wypadek 
jego uszkodzenia lub całkowitej utraty.

Weź na rower… ubezpieczenie

801 102 102  pzu.pl

PZU BEZPIECZNIE ROWEREM

Spokój podczas jazdy
Kupujesz rower? Wykorzystaj ten moment. Zyskaj specjalny rowerowy pakiet 
ubezpieczeniowy PZU Bezpiecznie Rowerem, który zapewni kompleksową ochronę:

NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pozwoli Ci szybciej 
wrócić do zdrowia, jeśli podczas nieszczęśliwego wypadku na rowerze ucierpisz 
Ty lub dzieci, które podróżowały w foteliku, przyczepce rowerowej lub na holu 
rowerowym,  

OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, dzięki któremu nie musisz 
martwić się, że wyrządzisz komuś szkodę podczas jazdy,

Casco – ochrona Twojego roweru (także elektrycznego) wraz z jego 
wyposażeniem w razie wypadku, zdarzeń losowych, rabunku czy kradzieży 
(co ważne – także z ulicy). Możesz także dodatkowo ubezpieczyć wprowadzone 
modyfikacje w rowerze lub dokupione wyposażenie,

Ubezpieczenie Bagażu – ubezpieczenie przewożonego bagażu na wypadek 
jego uszkodzenia lub całkowitej utraty.

Weź na rower… ubezpieczenie

801 102 102  pzu.pl

Najlepsza ochrona
Co zapewnia ubezpieczenie PZU Bezpiecznie Rowerem? 

W razie szkody wypłacimy:
• nawet do 20 000 zł w razie nieszczęśliwego wypadku i doznania uszczerbku na zdrowiu,
• nawet do 100 000 zł na pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim podczas jazdy 

rowerem (np. uszkodzenie samochodu),
• do 100%* wartości roweru w razie kradzieży, rabunku lub zniszczenia,
• do 100% wartości uszkodzonego lub utraconego bagażu. 
Zapewnimy też usługi powypadkowe typu assistance na terytorium Polski.  

Kupując rower, pomyśl o ubezpieczeniu PZU Bezpiecznie Rowerem 
– to kompleksowa ochrona dla Ciebie, Twojej rodziny i Twojego roweru.

Nie przegap okazji
Pamiętaj, by skorzystać z programu PZU Bezpiecznie Rowerem przed upływem  
13. miesiąca od daty zakupu roweru w przypadku Casco. Pozwoli Ci to także korzystać z ochrony 
ubezpieczeniowej w kolejnych latach.

Na stronie: bezpiecznie-rowerem.pl w wygodnym kalkulatorze sprawdzisz 
zakres ochrony i dostępne warianty ubezpieczenia.

*  W razie ryzyka kradzieży udział własny ubezpieczonego w szkodzie  wynosi 5% sumy 
ubezpieczenia.
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