
PORADNIK
CO MOŻESZ ZROBIĆ JAKO 
AGENT UBEZPIECZENIOWY DLA  
UCHODŹCÓW Z UKRAINY
Przedstawiamy informacje o Towarzystwach oferujących 
darmowe polisy, ubezpieczenia KLC i dodatkowych 
pakietach (w tym medycznych) oraz innych istotnych 
obszarach pomocy.

      UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE

W przypadku braku Zielonej Karty lub Ubezpieczenia Granicznego, ALLIANZ, 
ERGO HESTIA,  GRUPA PZU I WARTA OFERUJĄ DARMOWE KRÓTKOTERMINOWE 
UBEZPIECZENIE OC DLA WSZYSTKICH UCHODŹCÓW przybywających do Polski  
w związku z wojną na Ukrainie. 

Jak bezpłatnie ubezpieczyć przez Infolinię Ergo Hestia?

• Zadzwoń pod numer +48 58 766 34 04
Infolinia 24/7 dostępna jest w 3 językach: ukraińskim, angielskim, polskim  
(prosimy o korzystanie z Infolinii wyłącznie w celu wystawienia krótkotrminowego 
OC dla uchodźców).

• Poproś Klienta o dane z dowodu rejestracyjnego i dokumentu tożsamości.

• Potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia Klient otrzyma SMS-em.

• Ubezpieczenie będzie obowiązywało 30 dni.

Polisy będą wystawiane centralnie tylko poprzez infolinię, nie mogą być fizycznie 
wystawione przez Państwa.
Drugą opcją pomocy jest kontakt z czatem, który udzieli Państwu wsparcia  
w przypadku chęci zgłoszenia wystawienia polisy OC i na którym w imieniu 
Klientów mogą Państwo zadawać nam pytania.

🚗



     Jak  bezpłatnie ubezpieczyć w systemie Warty eAGENT?

• Wybierz OC krótkoterminowe   

• Wprowadź wszystkie parametry pojazdu i dane Klienta

• Na pytanie czy pojazd jest zarejestrowany poza RP odpowiedz – „NIE” pomimo,  
że pojazd zarejestrowany jest na terenie Ukrainy          

• Kod pocztowy klienta- zawsze wpisz: 00-843   

• Zaznacz że klient nie będzie ubezpieczającym  

• W roli ubezpieczającego na 3 ekranie wprowadź WARTĘ, która będzie 
finansującym składkę, zgodnie z poniższymi danymi:  
TUIR WARTA S.A. 00-843 WARSZAWA , RONDO I. DASZYŃSKIEGO 1   
Regon 000017265 
Tel: 502 308 308  

• Ustal formę płatności jako przelew 14 dni  
 

Wystaw polisę na standardowym druku ubezpieczenia komunikacyjnego  
i podpisz się  w polu ubezpieczający wraz z pieczątką agencji.

      Jak bezpłatnie ubezpieczyć w systemie PZU Everest?

• Wybierz jako ubezpieczającego: PZU POMOC, REGON: 141749332  

• Uzupełnij dane Obywatela Ukrainy i pojazdu

• Ustaw okres ubezpieczenia na 30 dni         

• Forma płatności - wybierz Przelew  

• PZU POMOC jako ubezpieczający jest płatnikiem 

• Do  druku potwierdzenia wykorzystujemy standardowo druk symbol 6K02 –
poddruk (różowy i zielony) do OC granicznego, w przypadku jego braku, możliwy 
jest wydruk na białej kartce A4. Polisy ubezpieczenia granicznego na białym 
papierze można we wskazanym okresie przejściowym wystawiać wyłącznie dla 
pojazdów zarejestrowanych na Ukrainie.

🚗

🚗



      OPIEKA ZDROWOTNA

GRUPA LUX MED przygotowała specjalny pakiet pozwalający obywatelom Ukrainy na 
skorzystanie z bezpłatnej pomocy medycznej.

Uruchomiona została Infolinia pod numerem +48 22 45 97 007, poprzez którą 
można umówić się na bezpłatne usługi. 

Prośby o udzielenie pomocy medycznej Pacjenci mogą kierować też na adres e-mail 
ua.kontakt@luxmed.pl 

      Pomoc ze strony Allianz

• Bezpłatne ubezpieczenie OC Graniczne, która działa we wszystkich krajach UE. 
Szczegóły na www.allianz.pl/pl_PL/dla-ukrainy

• Pomoc prawna i psychologiczna pod numerem +22 564 06 61 w godzinach 8.00  
– 20.00 dla Klientów Allianz pochodzenia ukraińskiego, objętych ubezpieczeniem 
grupowym (Allianz Rodzina oraz Allianz Opieka Zdrowotna). 

• Porady prawne - w zakresie prawa imigracyjnego i uchodźczego, m.in. dotyczące 
tego: co oznacza status uchodźcy i jakie dokumenty są potrzebne, jak przedłużyć 
prawo pobytu w Polsce, jakie prawa mają osoby bliskie uchodźcy w tym dzieci.

• Porady psychologiczne - dotyczące m.in. tego: jak radzić sobie z traumatycznym 
doświadczeniem swoim i bliskich, co mówić dzieciom o  wojnie, jak pomóc dzieciom 
w rozładowaniu  napięcia emocjonalnego, jak oswoić lęk.

🚗

🩺

      KOSZTY LECZENIA CUDZOZIEMCÓW

Dodatkowo warto pamiętać o ubezpieczeniu kosztów leczenia cudzoziemców, które 
nie jest bezpłatne, ale nie wymaga Karty Stałego Pobytu. Produkt polega na zwrocie 
kosztów poniesionych w medycznie uzasadnionych sytuacjach, związanych ze 
zdrowiem. 

Jak ubezpieczyć KLC w systemie Wiener Wienet?

• Można to zrobić przez system Wienet na ścieżce ubezpieczenie podróżnego. 

• W załączeniu OWU w języku rosyjskim i angielskim.

🩺



Nasze placówki przy wschodniej granicy, 
które mogą Cię wspomóc swoim doświadczeniem

Hrubieszów   Maciej Urbaniak         509 116 474     maciej.urbaniak@superpolisa.pl

Zamość  Sylwia Wnuczyńska        509 116 474     zamosc1@superpolisa.pl

Jarosław   Małgorzata Hala         781 012 107     malgorzata.hala@superpolisa.pl

Przemyśl   Jacek Skupień         508 980 990     jacek.skupien@superpolisa.pl

Sanok    Robert Krynicki         883 162 854     robert.krynicki@superpolisa.pl

Rzeszów   Katarzyna Kaczor         17 787 61 58    rzeszow1@superpolisa.pl

Lublin   Marzena Więsyk-Duniec    668 675 187     lublin1@superpolisa.pl

Krosno   Małgorzata Guzik         13 492 50 68    krosno1@superpolisa.pl

Tarnobrzeg   Ewa Skórska          668 674 920     tarnobrzeg1@superpolisa.pl

Poza kwestiami merytorycznymi, znajomością języka ukraińskiego  
może Cię wspomóc:

Lublin  Roman Segin          roman.segin@gmail.com

Grupa MAK również nie pozostała bierna ostatnim 
wydarzeniom. Wraz z całym Zarządem Grupy MAK 
włączamy się w aktywną pomoc dla uchodźców  
z Ukrainy, zaczynając od osób nam najbliższych - 
naszych współpracowników i ich rodzin.

Zdecydowaliśmy się również wesprzeć znaczącą kwotą 
najbardziej wiarygodne polskie projekty pomocowe.

Na stronie www.makubezpieczenia.pl w zakładce 
Pomoc Ukrainie będziemy na bieżąco publikować 
aktualne informacje na temat naszych działań  
i możliwości zaangażowania się.


