ZNALEŹLIŚMY SPOSÓB
NA DROŻEJĄCE UBEZPIECZENIA!

YANOSIK UBEZPIECZA
CENA UBEZPIECZENIA ZALEŻY OD STYLU JAZDY

YU! to pierwsza, powszechna oferta bazująca na najnowocześniejszym rozwiązaniu, uzależniająca
cenę ubezpieczenia od stylu jazdy.
Celem YU! jest docenienie kierowców, którzy jeżdżą bezpiecznie. Właśnie do nich, za pośrednictwem
aplikacji Yanosik, trafi oferta najtańszego ubezpieczenia OC. Bezpieczni kierowcy otrzymają
zidywidualizowaną ofertę.
YU! oferuje cenę ubezpieczenia bazującą na przewidywaniu przyszłości. Dotychczas ubezpieczyciele
sugerowali się tylko historią (głównie szkodową), teraz możemy wpływać na to, jaka cena zostanie
nam zaoferowana – wszystko zależy od naszego stylu jazdy, który przecież można doskonalić.
W określeniu stylu jazdy bierzemy pod uwagę między innymi dynamikę, sposób zachowania
w niebezpiecznych punktach i przestrzeganie przepisów drogowych.
Oferta przeznaczona jest dla klientów indywidualych. Kierowca może budować swoją „historię
drogową” jeżdżąc jakimkolwiek samochodem (na przykład służbowym), co pozwoli ubezpieczyć mu
auto prywatne. Warunkiem jest jazda z włączoną aplikacją Yanosik – nie ma konieczności instalowania
żadnych dodatkowych urządzeń w pojazdach.
Nowy sposób oceny ryzyka, wykorzystanie innych niż dotychczas danych oraz niższa cena nie
oznaczają obniżenia jakości ochrony ubezpieczeniowej. Ofertę dla YU! przygotowała Ergo Hestia jeden z największych zakładów ubezpieczeń w Polsce, który gwarantuje najwyższą jakość likwidacji
szkód i produktu ubezpieczeniowego.

ZAKUP UBEZPIECZENIA
ZAKUP UBEZPIECZENIA BĘDZIE MOŻLIWY PRZEZ ISTNIEJĄCĄ APLIKACJĘ YANOSIK I BĘDZIE NIEZWYKLE PROSTY

STYL JAZDY
W APLIKACJI YANOSIK KAŻDY MOŻE OBSERWOWAĆ SWÓJ STYL JAZDY I JEGO ZMIANY W OSTATNIM MIESIĄCU

Z naszych badań wynika, że najważniejszymi elementami mającymi wpływ na bezpieczeństwo jazdy są: płynność jazdy (jak dynamicznie zmieniamy prędkość,
szczególnie w terenie zabudowanym), długość pokonywanych dystansów (szczególnie w nocy), dostosowanie prędkości do warunków na drodze i ograniczeń,
szczególnie w niebezpiecznych miejscach (na podstawie zgłoszeń użytkowników Yanosika wiemy, gdzie jest najwięcej niebezpiecznych zdarzeń).

Sprawdź

analizę swojego stylu
jazdy w aplikacji Yanosik!

Zbuduj
swoją wiarygodność drogową i korzystaj
z najtańszego ubezpieczenia!

ZLOKALIZUJ AUTO
APLIKACJA WSKAŻE, GDZIE ZNAJDUJE SIĘ TWÓJ SAMOCHÓD

Lokalizacja pojazdu
W ofercie YU! klienci otrzymają rewolucyjne rozwiązanie – możliwość zlokalizowania swojego pojazdu. Wystarczy umieścić
w nim YU!track – urządzenie monitorujące oparte na zaawansowanej technologii, która pomoże Ci w przypadku kradzieży.
Dedykowana darmowa aplikacja wskaże na mapie, gdzie ostatnio widziany był Twój pojazd.

YU!track – zasada działania
By zabezpieczyć swoje auto, przyklej urządzenie w niewidocznym miejscu (np. za lusterkiem). YU!track pomaga ochronić
samochód przed kradzieżą, umożliwiając jego lokalizację. Urządzenie nie działa na zasadzie GPS i śledzenia satelitarnego.
Aplikacja YU!track działa we współpracy z innymi aplikacjami, a jej dokładność zależy od bliskości telefonów, na których
uruchomione są aplikacje współpracujące.

O NAS
WSPÓŁPRACA NAJLEPSZYCH DLA TWOJEJ KORZYŚCI

Oferta YU! powstała we współpracy towarzystwa ubezpieczeniowego ERGO Hestia i Yanosika

Grupa Ergo Hestia działa na polskim rynku od 25 lat, oferując
ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony
majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego
biznesu. Grupie zaufało już ponad 2,4 miliona klientów, w tym co
druga z setki największych firm w Polsce. Ergo Hestia co 13
sekund wystawia nową polisę ubezpieczeniową i co minutę
podejmuje decyzję o wypłacie odszkodowania.

Komunikator dla kierowców, dzięki któremu w prosty sposób
mogą informować się o sytuacji na drodze. Z Yanosika korzysta
miesięcznie ponad 1,5 mln użytkowników, którzy tworzą
największą społeczność kierowców w Polsce. Misją Yanosika jest
bezpieczna droga do celu, dlatego, współpracując z wieloma
partnerami, nagradza kierowców za bezpieczną jazdę. Aplikacja
Yanosik dostępna jest na 4 platformach: Android, iOS, Windows
Phone oraz BlackBerry 10. Yanosik jest również dostępny jako
dedykowane urządzenie, które wpina się do gniazda zapalniczki
w aucie.
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