
Pomyśl o ZALETACH nowego 
ubezpieczenia MIESZKANIA

SprawdŸ co zyskujesz dziêki nowym warunkom ubezpieczenia!  

 Rozszerzenie katalogu  o:  ruchomoœci domowych 

sprzêt medyczny (m.in.: aparaty s³uchowe, aparaty do inhalacji, protezy, itp.)

drobne przedmioty codziennego u¿ytku (m.in.: torebka, portfel, 

karty p³atnicze i kredytowe, telefon komórkowy, kluczyki do samochodu, dokumenty)  

 

oszklone meble, kabinê prysznicow¹, ceramiczn¹
kuchenn¹ p³ytê grzewcz¹, lustra 

Rozszerzenie katalogu przedmiotów podlegaj¹cych 

ochronie przed st³uczeniem, pêkniêciem, rozbiciem o:

Ubezpieczenie okien i drzwi wejœciowych 

od zniszczenia w wyniku umieszczenia graffiti

Ruchomoœci domowe         
Twoje mienie - m.in. 

urz¹dzenia domowe, np. 
RTV/AGD, meble, sprzêt 
elektroniczny, sportowy, 

odzie¿, bi¿uteria, itd. 

Co to jest 

Asisstance? 
pomoc w przypadku 

wyst¹pienia nag³ych zdarzeñ, 
m.in.: wezwanie i op³acenie 
specjalisty (np. hydraulika, 

œlusarza, szklarza, elektryka), 
organizacja wizyty 

lekarskiej.

Us³ugi Assistance*

czyli bezp³atn¹ pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach
- sprawdŸ szczegó³y na odwrocie
 

Pomyśl
www.uniqa.pl

Wy¿sza suma ubezpieczenia

pamiêtaj o prawid³owym okreœleniu
sumy ubezpieczenia

Suma

Ubezpieczenia
powinna byæ adekwatna

do wartoœci Twojego mienia,
tak aby odszkodowanie

wyp³acone przez UNIQA
pozwoli³o na przywrócenie

do stanu sprzed
szkody.

* Us³ugi Assistance dostêpne dla klientów z minimaln¹ sk³adk¹ 
   ubezpieczenia w wysokoœci 10 z³.



SprawdŸ, kiedy mo¿esz skorzystaæ z bezp³atnej pomocy:

Pomoc w domu
Interwencyjna pomoc specjalisty w nieoczekiwanych zdarzeniach losowych, takich jak: 
ciekn¹cy kran, zepsuty zamek, popsuta pralka. Zorganizujemy dla Ciebie - œlusarza, hydraulika, 
technika urz¹dzeñ grzewczych i klimatyzacyjnych, elektryka, dekarza, szklarza, stolarza.

Interwencyjna pomoc specjalisty w sytuacji, gdy awarii ulegnie sprzêt AGD, RTV, PC 
(komputerowy).

Interwencyjna pomoc w sytuacji, gdy na skutek nag³ego zdarzenia, twoje mieszkanie  

znajdzie siê w stanie wykluczaj¹cym dalsze zamieszkiwanie: transport ocala³ego mienia 
przechowanie i dozór ocala³ego mienia, transport powrotny ocala³ego mienia, transport          
i zakwaterowanie w hotelu.

Pomoc medyczna
Pomoc w nag³ym zachorowaniu, np.: dostarczenie leków, zorganizowanie i pokrycie kosztów 
wizyt lekarskich po nieszczêœliwym wypadku,  zorganizowanie wizyt lekarskich w razie 
nag³ego zachorowania.

Wsparcie informacyjne
Informacja o s³u¿bach u¿ytecznoœci publicznej - ca³odobowe przekazywanie informacji          
o numerach telefonów policji, stra¿y po¿arnej, pogotowia ratunkowego, pogotowia 
gazowego, stra¿y miejskiej.

Informacja o zwierzêtach domowych: obowi¹zkowych szczepieniach, rasach psów 
uznawanych za niebezpieczne i wymogach zwi¹zanych z ich posiadaniem, hotelach, 
szkó³kach, cmentarzach, klubach mi³oœników zwierz¹t, adresach salonów piêknoœci dla 
zwierz¹t.

Informacja  o procedurze postêpowania w przypadku kradzie¿y: kart p³atniczych, telefonu, 
dokumentów.

Pomoc zwierzêtom domowym

Wizyta z pupilem w placówce weterynaryjnej, transport pupila do placówki weterynaryjnej, 
organizacja wizyty u psiego fryzjera, organizacja wizyty u behawiorysty.

Pomyśl     jak często
potrzebujesz POMOCY...

Us³ugi Asisstance 

24-godzinna infolinia:

0 801 597 597

42 66 66 500

Ty dzwonisz -

my organizujemy

pomoc

Pomyśl


