Zatroszcz siê o swoje mieszkanie
– skorzystaj ze specjalnej oferty ubezpieczenia mieszkania ze sk³adk¹
p³atn¹ miesiêcznie doliczon¹ do czynszu

Wariant Bezpieczny
Co zostaje ubezpieczone?

Przyk³ad
6SUDZGrMDNjRFKURQ]\VNDV]
za jedynie 10 z³ miesiêcznie!

Elementy sta³e – elementy wyposa¿enia
mieszkania zamontowane lub
wbudowane na sta³e, m.in.: meble,
drzwi, okna, urz¹dzenia sanitarne,
pow³oki malarskie, pod³ogi, wyk³adziny
ÈFLDQLVXILWyZ

NRPSOHNVRZDRFKURQD7ZRMHJR
mienia znajduj¹cego siê w:
mieszkaniu - do 10 000 z³
pomieszczeniu przynale¿nym
(np. piwnicy) - do 1500 z³

5XFKRPRÈFLGRPRZH – mienie
znajduj¹ce siê w ubezpieczanym
mieszkaniu, m.in.: rzeczy osobiste,
meble, sprzêt RTV i AGD, bi¿uteria,
gotówka, dokumenty, sprzêt sportowy,
zwierzêta domowe

2GSRZLHG]LDOQRÈoF\ZLOQD
w ¿yciu prywatnym
- do 100 000 z³

Przed czym chroni nasze
ubezpieczenie?
Zdarzenia losowe, m.in.: po¿ar,
SRZyGrZ\EXFKXGHU]HQLHSLRUXQD
NDWDVWURIDEXGRZODQD
Zalanie, m.in. na skutek: awarii
sprzêtu AGD oraz instalacji i urz¹dzeñ
]QDMGXMjF\FKVLZEXG\QNXFRIQLFLD
VLZRG\OXEÈFLHNyZRSDGyZ
DWPRVIHU\F]Q\FKSU]H]RVRE\WU]HFLH
Pokrycie kosztów wymiany: zamków
po rabunku kluczy, zabezpieczeñ
i dokumentów po kradzie¿y
z w³amaniem

us³ugi assistance
Kradzie¿ z w³amaniem, rabunek
w mieszkaniu i poza nim, np. na ulicy
2GSRZLHG]LDOQRÈoF\ZLOQDZß\FLX
prywatnym, WMRGSRZLHG]LDOQRÈo
za szkody wyrz¹dzone przez Ciebie
L7ZRLFKEOLVNLFKRVRERPWU]HFLP
SRGF]DVZ\NRQ\ZDQLDF]\QQRÈFLß\FLD
codziennego, np. gdy:

Dodatkowo dop³acaj¹c
jedyne 2 z³ (³aczna sk³adka
miesiêczna 12 z³)
- ubezpieczenie lokalu
mieszkalnego na 100 000 z³

Jad¹c na rowerze, potr¹cisz i zranisz
 SU]HFKRGQLDOXE]QLV]F]\V]MHJR
 ZDVQRÈo7ZRMDSUDOND]HSVXMH
siê i wyciekaj¹ca z niej woda zaleje
mieszkanie s¹siada
Twoje dziecko wybije pi³k¹ szybê
w mieszkaniu s¹siada albo pies
zabrudzi p³aszcz osoby jad¹cej
z Tob¹ wind¹
Doniczka spadaj¹c z Twojego
balkonu, zniszczy stoj¹cy pod
 EORNLHPVDPRFKyG
*yUQDJUDQLFDRGSRZLHG]LDOQRÈFL
UNIQA TU S.A. z tytu³u ubezpieczenia
OC nawet do 500 000 z³

dodatkowe ubezpieczenie

Wariant Bezpieczny Plus
Ubezpieczenie lokalu mieszkalnego - w przypadku ca³kowitego zniszczenia mieszkania
nie musisz czekaæ na jego odbudowê, odszkodowanie pozwoli Ci na zakup mieszkania
na rynku pierwotnym lub wtórnym

Przepiêcia – gwa³towna zmiana
parametrów pr¹du w sieci
(np. uderzenie pioruna w liniê
energetyczn¹ spowoduje wzrost
napiêcia w sieci elektrycznej,
uszkadzaj¹c instalacjê elektryczn¹ oraz
7ZyMNRPSXWHUWHOHZL]RUWHOHIRQ
lodówkê itd.)
St³uczenie, pêkniêcie, rozbicie szyb
RUD]V]NODQ\FKF]ÈFLHOHPHQWyZ
wyposa¿enia mieszkania (np.
oszklenie mebli, kabina prysznicowa,
FHUDPLF]QDNXFKHQQDS\WDJU]HZF]D
lustra, szyby okienne i drzwiowe)
Wandalizm, w tym graffiti
XPLHV]F]RQHQDRNQDFKLGU]ZLDFK
ZHMÈFLRZ\FK

12:2Çn

Us³ugi assistance*
czyli pomoc w przypadku wyst¹pienia
]GDU]H¦ORVRZ\FKPLQZH]ZDQLH
LRSDFHQLHVSHFMDOLVW\ QSK\GUDXOLND
ÈOXVDU]DV]NODU]DHOHNWU\ND RUJDQL]DFMD
wizyty lekarskiej, dostarczenie leków
oraz pomoc weterynaryjna dla pupila.
Wystarczy jeden telefon,
my zorganizujemy bezp³atnie pomoc
dla Ciebie! 24-godzinna infolinia!
* dostêpne dla klientów z minimaln¹ sum¹
XEH]SLHF]HQLDZZ\VRNRÈFL]

Szczegó³owe
informacje:informacje:
UNIQA TU SA
Oddzia
ul. Leonarda
18, tel. 81ul.
537
21 02, 81 537
24
Szczegółowe
UNIQA
TULublin,
S.A. Oddział
w Krakowie,
Kapelanka
13A,2130-347
Kraków
AGENCJA UNIQA TU S.A. w ZamoÈciu ul. Pisudskiego 33, tel. 84 530 16 01

tel. 12 630 38 07

Wniosek o ubezpieczenie mieszkania ze składką płatną miesięcznie
dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „ŁOBZÓW”

1. UZUPE£NIJ DANE
Imiê i nazwisko Ubezpieczaj¹cego /Ubezpieczonego

PESEL /data ur. (obcokrajowiec)

-DQLßHMSRGSLVDQ\VNDGDPZQLRVHNRXEH]SLHF]HQLHPLHV]NDQLD]ORNDOL]RZDQHJR
Nr domu

Ulica

Kod pocztowy

Nr lokalu

0LHMVFRZRÈo

7HOHIRQNRPyUNRZ\

7HOHIRQVWDFMRQDUQ\

$GUHVNRUHVSRQGHQF\MQ\ MHÈOLMHVWLQQ\QLßDGUHVPLHMVFDXEH]SLHF]HQLD

Ubezpieczenie od DD-MM-RRRR

Adres e-mail

Lokal mieszkalny posiada status
ZDÈFLZH]D]QDF]\o; 

Czy lokal mieszkalny ubezpieczony jest obecnie
w innym towarzystwie ubezpieczeñ?

VSyG]LHOF]HZDVQRÈFLRZHSUDZR
do lokalu mieszkalnego

tak

nie

inny

RGUEQDZDVQRÈo

Nazwa towarzystwa ubezpieczeñ

2. WYBIERZ SUMÊ I SK£ADKÊ UBEZPIECZENIA
'HNODUXMFKoSU]\VWjSLHQLDGRXEH]SLHF]HQLDZHGXJZ\EUDQHJRZDULDQWX]VXPjXEH]SLHF]HQLDRUD]VNDGNjSDWQjPLHVLF]QLHZZ\VRNRÈFL

Bezpieczny

Bezpieczny Plus*

Miesięczna rata

składki łącznie
(zł)
Miesiêczna
Miesiêczna
Bezpieczny
Bezpieczny
Plus rata składki
Suma ubezpieczenia (zł) 2&Zß\FLX
Miesięczna rata składki (zł)Miesiêczna
Suma ubezpieczenia
(zł)
Miesięczna
(zł)
prywatnym
rata
rata
rata

5XFKRPRÈFL8 000
domowe
12 000
/ elementy sta³e

12,00

20 000
Suma ubezpieczenia
(w z³) 25 000

20,00
Suma gwarancyjna
(w z³)
25,00

8,00

–
sk³adki
(w z³) 120 000

+

Lokal
mieszkalny

–

+2,50

sk³adki
(w z³)

150 000 Suma ubezpieczenia +3,00
(w z³)
250 000
+5,00

8,00

sk³adki
14,50 ³¹cznie
(w z³)
23,00

30,00

 30 000



30,00

300 000



+6,00

+2

36,00



 35 000



33,00

350 000



+7,00

+3

40,00





38,00

400 000



+8,00



46,00



43,00

450 000

 40 000
45 000



60 000







50,00



500 000











*Wykupując wariant Bezpieczny Plus zaznacz w tabeli składkę w tym samym wierszu co w wariancie Bezpieczny.

+9,00
+10,00





52,00
60,00





Informacja dla Ubezpieczaj¹cego:
2FKURQDXEH]SLHF]HQLRZDZREHF8EH]SLHF]RQHJRUR]SRF]\QDVLRGSLHUZV]HJRGQLDPLHVLjFDNDOHQGDU]RZHJRQDVWSXMjFHJRSRRSDFHQLXpierwszej raty sk³adki z ubezpieczenia i trwa do koñca
okresu za jaki op³acono sk³adkê.
2. Przez zap³atê raty sk³adki rozumie siê op³acenie pe³nej kwoty raty sk³adki.
:SU]\SDGNXV]NRG\SRZ\SDFLHRGV]NRGRZDQLDVXPDXEH]SLHF]HQLDOXEVXPDJZDUDQF\MQDRGQDZLDVLZNROHMQ\PPLHVLjFXRFKURQ\

2ÈZLDGF]HQLH
:SU]\SDGNX]DZDUFLDXPRZ\XEH]SLHF]HQLDQDFXG]\UDFKXQHN8EH]SLHF]DMjF\RÈZLDGF]DßHILQDQVXMHZFDRÈFLNRV]WVNDGNLXEH]SLHF]HQLRZHMLßHZWHUPLQLHGQLRG]DZDUFLDQLQLHMV]HMXPRZ\
 SU]HNDßHXEH]SLHF]RQHPX2:8ZVND]DQHZSROLVLHZW\PLQIRUPDFMZ\PDJDQjSU]HSLVHPDUWXVWDZ\RG]LDDOQRÈFLXEH]SLHF]HQLRZHMLUHDVHNXUDF\MQHM
2JyOQHZDUXQNLXEH]SLHF]HQLDPLHQLD]HVNDGNjSDWQjPLHVLF]QLHRUD]V]F]HJyOQHZDUXQNLXEH]SLHF]HQLDÅ$VVLVWDQFH3OXVµ]DWZLHUG]RQH8FKZDj=DU]jGX81,4$786$]GQLDUZUD]
 ]DQHNVHP]DWZLHUG]RQ\P8FKZDj=DU]jGX81,4$786$]GQLDURWU]\PDDPHPSU]HG]DZDUFLHPXPRZ\XEH]SLHF]HQLD
3RWZLHUG]DPßH]RVWDHP]RVWDDPSRLQIRUPRZDQ\SRLQIRUPRZDQDRW\PßH$GPLQLVWUDWRUHPPRLFKGDQ\FKRVRERZ\FKMHVW81,4$7RZDU]\VWZR8EH]SLHF]H¦6$]VLHG]LEjZÞRG]L  SU]\
 XO*GD¦VNLHMRSUDZLHGRVWSXGRW\FKGDQ\FKLLFKSRSUDZLDQLDDWDNßHRW\PßHGDQHRVRERZHEGjZ\NRU]\VW\ZDQHSU]H]$GPLQLVWUDWRUDZFHOXREVXJLLZ\NRQ\ZDQLDXPRZ\XEH]SLHF]HQLD
:\UDßDP]JRGQLHZ\UDßDP]JRG\QDSU]HND]DQLHPRLFKGDQ\FKRVRERZ\FKZ]DNUHVLHQLH]EGQ\PGRFHOyZUHDOL]DFMLQLQLHMV]HMXPRZ\RUD]Z\SHQLDQLDRERZLj]NyZUHDVHNXUDWRUDSU]H]0RQGLDO
 $VVLVWDQFH6S]RR]VLHG]LEjSU]\XO'RPDQLHZVNLHM%:DUV]DZD
:\UDßDP]JRGQLHZ\UDßDP]JRG\QDSU]HWZDU]DQLHPRLFKGDQ\FKRVRERZ\FKZFHOXPDUNHWLQJXSURGXNWyZLXVXJSU]H]81,4$7RZDU]\VWZR8EH]SLHF]H¦QDÝ\FLH6$RUD]QDSU]HWZDU]DQLHPRLFK
 GDQ\FKZW\PVDP\PFHOXSU]H]$GPLQLVWUDWRUDUyZQLHßSRUR]ZLj]DQLXXPRZ\XEH]SLHF]HQLD
:\UDßDP]JRGQLHZ\UDßDP]JRG\QDVNDGDQLHSU]H]81,4$7RZDU]\VWZR8EH]SLHF]H¦6$RÈZLDGF]H¦LSU]HND]\ZDQLHLQIRUPDFML]ZLj]DQ\FK]]DZDUFLHPLZ\NRQ\ZDQLHPXPyZXEH]SLHF]HQLD
 NWyUHjF]jPQLH]H6SyNjSU]\Xß\FLXWHOHIRQXOXELQQHJRWHOHNRPXQLNDF\MQHJRXU]jG]HQLDNR¦FRZHJRLDXWRPDW\F]QHJRV\VWHPXZ\ZRXMjFHJR UyZQLHßZFHOXPDUNHWLQJXEH]SRÈUHGQLHJR MDN
 UyZQLHßQDSU]HV\DQLHPLLQIRUPDFMLKDQGORZ\FK]DSRPRFjÈURGNyZNRPXQLNDFMLHOHNWURQLF]QHMZV]F]HJyOQRÈFLQDSRGDQ\DGUHVSRF]W\HOHNWURQLF]QHM UyZQLHßZFHOXPDUNHWLQJXEH]SRÈUHGQLHJR 
Wnoszê ponadto o dostarczanie odpowiedzi na z³o¿one przeze mnie reklamacje – poczt¹ elektroniczn¹.
:QLRVNXMQLHZQLRVNXMRSU]\MFLHGRSURJUDPXORMDOQRÈFLRZHJR81,4$%RQXV&OXE$NFHSWXMUHJXODPLQSURJUDPXGRVWSQ\QDVWURQLHZZZXQLTDERQXVFOXESO

3. Z£Ó¯ PODPIS

Data, podpis Wnioskuj¹cego

