Pomyśl o ubezpieczeniu swojego mieszkania.
Wariant Bezpieczny
Przykład

Co zostaje ubezpieczone?

Sprawdź, jaką ochronę zyskasz
za jedyne 12 zł miesięcznie!
Kompleksowa ochrona Twojego
mienia znajdującego się w:
mieszkaniu - do 12 000 zł
pomieszczeniu przynależnym
(np. piwnicy) - do 1800 zł
Odpowiedzialność cywilna
w życiu prywatnym
- do 120 000 zł
Usługi assistance

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Dodatkowo dopłacając
jedyne 2,50 zł (łączna składka
miesięczna 14,50 zł)
- ubezpieczenie lokalu
mieszkalnego na 120 000 zł

Ochronę Twojego
mieszkania możesz
rozszerzyć o

Elementy stałe – elementy wyposażenia
mieszkania zamontowane lub wbudowane
na stałe m.in.: meble, drzwi, okna,
urządzenia sanitarne, powłoki malarskie,
podłogi, wykładziny ścian i sufitów
Ruchomości domowe – mienie znajdujące
się w ubezpieczanym mieszkaniu, m.in.:
rzeczy osobiste, meble, sprzęt RTV i AGD,
biżuteria, gotówka, dokumenty, sprzęt
sportowy, zwierzęta domowe

Odpowiedzialność cywilna w życiu
prywatnym, tj. odpowiedzialność
za szkody wyrządzone przez Ciebie
i Twoich bliskich osobom trzecim
podczas wykonywania czynności życia
codziennego, np. gdy:
jadąc na rowerze, potrącisz i zranisz
przechodnia lub zniszczysz jego
własność
Twoja pralka zepsuje się i wyciekająca
z niej woda zaleje mieszkanie sąsiada
Twoje dziecko wybije piłką szybę
w mieszkaniu sąsiada albo pies
zniszczy płaszcz osoby jadącej z Tobą
windą
doniczka, spadając z Twojego balkonu,
zniszczy stojący pod blokiem samochód
Górna granica odpowiedzialności
UNIQA TU S.A. z tytułu ubezpieczenia
OC nawet do 500 000 zł

Zdarzenia losowe, m.in.: pożar, powódź,
wybuch, uderzenie pioruna, katastrofa
budowlana
Zalanie, m.in. na skutek: awarii
sprzętu AGD oraz instalacji i urządzeń
znajdujących się w budynku, cofnięcia
się wody lub ścieków, opadów
atmosferycznych, przez osoby trzecie
Pokrycie kosztów wymiany: zamków po
rabunku kluczy, zabezpieczeń
po kradzieży z włamaniem
Kradzież z włamaniem, rabunek
w mieszkaniu i poza nim, np. na ulicy
Przepięcia – gwałtowna zmiana
parametrów prądu w sieci (np.
uderzenie pioruna w linię energetyczną
spowoduje wzrost napięcia w sieci
elektrycznej, uszkadzając instalację
elektryczną oraz Twój komputer,
telewizor, telefon, lodówkę itd.)
Stłuczenie, pęknięcie, rozbicie szyb oraz
szklanych części elementów wyposażenia
mieszkania (np. oszklenie mebli, kabina
prysznicowa, ceramiczna kuchenna płyta
grzewcza, lustra, szyby okienne i drzwiowe)
Wandalizm, w tym graffiti umieszczone
na stolarce okiennej i drzwiach
wejściowych
NOWOŚĆ

Usługi assistance*

czyli pomoc w przypadku wystąpienia zdarzeń
losowych, m.in.: wezwanie i opłacenie specjalisty
(np. hydraulika, ślusarza, szklarza, elektryka),
organizacja wizyty lekarskiej, dostarczenie leków
oraz pomoc weterynaryjna dla pupila.

Wariant Bezpieczny Plus

+

Przed czym chroni nasze
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie lokalu mieszkalnego - w przypadku całkowitego zniszczenia mieszkania
nie musisz czekać na jego odbudowę. Odszkodowanie pozwoli Ci na zakup mieszkania
na rynku pierwotnym lub wtórnym.

Wystarczy jeden telefon, my zorganizujemy
bezpłatnie pomoc dla Ciebie!
24-godzinna infolinia!

Możesz też zabezpieczyć siebie i swoich bliskich
przed skutkami nieszczęśliwych wypadków

* dostępne dla klientów z minimalną sumą
ubezpieczenia w wysokości 10 000 zł.

Wariant Bezpieczna Rodzina
Wybierając ubezpieczenie Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków
obejmujesz ochroną życie i zdrowie
swoje i swoich bliskich (wiek
ubezpieczonego do 75. roku życia)

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego
wypadku (świadczenie w wysokości
100% sumy ubezpieczenia) oraz wypadku
komunikacyjnego (świadczenie w
wysokości 200% sumy ubezpieczenia)

Świadczenia szpitalne w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
(100 zł za dzień)

Trwały uszczerbek na zdrowiu (1% sumy
ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku)

NOWOŚĆ

Dodatkowe
us³ugi assistance

organizacja opieki nad dzieæmi, pomoc w nauce
dla dzieci ubezpieczonego, dostarczenie posi³ku,
zorganizowanie pomocy domowej
po hospitalizacji, zapewnienie wizyty pielêgniarki,
organizacja wypo¿yczenia lub zakupu oraz
transportu sprzêtu rehabilitacyjnego

Szczegółowe informacje: UNIQA TU SA Oddział w Krakowie
ul. Kapelanka 13A, 30-347 Kraków, tel.: 12 630 38 07, e-mail: oddzial.krakow@uniqa.pl

Wniosek o ubezpieczenie mieszkania ze składką płatną miesięcznie
1. UZUPEŁNIJ DANE
Imię i nazwisko ubezpieczającego / ubezpieczonego

PESEL lub data ur. (obcokrajowiec)

Ja, niżej podpisany składam wniosek o ubezpieczenie mieszkania zlokalizowanego:
Nr domu

Ulica

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Telefon komórkowy

Telefon stacjonarny

Adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres miejsca ubezpieczenia)

Adres e-mail

Ubezpieczenie od DD-MM-RRRR

Dane współubezpieczonego
Imię i nazwisko

PESEL lub data ur. (obcokrajowiec)

Obywatelstwo

Data urodzenia

Lokal mieszkalny posiada status (właściwe zaznaczyć X):
Spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu mieszkalnego

Czy lokal mieszkalny ubezpieczony jest obecnie w innym towarzystwie ubezpieczeń?

Odrębna własność

Tak

Inny

Nie
Nazwa towarzystwa ubezpieczeń

2. WYBIERZ WARIANT, SUMĘ I SKŁADKĘ UBEZPIECZENIA
Deklaruję chęć przystąpienia do ubezpieczenia według wybranego wariantu, z sumą ubezpieczenia oraz składką płatną miesięcznie w wysokości:
Wybierz sumę, na jaką chcesz
ubezpieczyć swoje mienie

BEZPIECZNY
Ruchomości
domowe
i elementy stałe

OC w życiu
prywatnym

Suma
ubezpieczenia
(w zł)

Suma
gwarancyjna
(w zł)

8 000,00
12 000,00
20 000,00
25 000,00
30 000,00
35 000,00
40 000,00
45 000,00
60 000,00

80 000,00
120 000,00
200 000,00
250 000,00
300 000,00
350 000,00
400 000,00
450 000,00
500 000,00

Miesięczna
rata
składki
(w zł)

8,00
12,00
20,00
25,00
30,00
33,00
38,00
43,00
50,00

Informacje dotyczące ubezpieczenia

Wybierz sumę, na jaką chcesz
ubezpieczyć swoje mieszkanie

Wybierz sumę, na jaką chcesz
ubezpieczyć siebie i swoją rodzinę

BEZPIECZNY PLUS*

BEZPIECZNA RODZINA**

Lokal
mieszkalny
Suma
ubezpieczenia
(w zł)

80 000,00
120 000,00
200 000,00
250 000,00
300 000,00
350 000,00
400 000,00
450 000,00
500 000,00

Miesięczna
rata
składki
(w zł)

2,00
2,50
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00

Miesięczna
rata
składki
łącznie
(w zł)

10,00
14,50
24,00
25,00
36,00
40,00
46,00
52,00
60,00

NNW
dla całej rodziny
Suma
ubezpieczenia
(w zł)

10 000,00
20 000,00
30 000,00
100 000,00
***

Miesięczna
rata
składki
(w zł)

Twoja
miesięczna
składka
łącznie
(w zł)

8,00
12,00
20,00
20,00

**

Wykupienie wariantu Bezpieczna
Rodzina jest możliwe wyłącznie jako
rozszerzenie do wariantu Bezpieczny.
*** Zakresem wariantu Bezpieczna
Rodzina, z sumą ubezpieczenia
100 000 zł, objęte są: śmierć
w wyniku nieszczęśliwego wypadku
oraz śmierć na skutek wypadku
komunikacyjnego.

*Wykupienie wariantu Bezpieczny Plus jest możliwe jedynie jako rozszerzenie wariantu Bezpieczny.

1. W razie zmiany okoliczności, o które ubezpieczyciel pytał w formularzu oferty albo w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia, ubezpieczający obowiązany jest zawiadomić o tych
zmianach ubezpieczyciela niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązek poniższy ciąży również na ubezpieczonym, o ile
wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.
2. Ochrona ubezpieczeniowa wobec ubezpieczonego rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po opłaceniu pierwszej raty składki z ubezpieczenia i trwa do końca
okresu za jaki opłacono składkę.
3. Przez zapłatę raty składki rozumie się opłacenie pełnej kwoty raty składki.
4. W przypadku szkody, po wypłacie odszkodowania, suma ubezpieczenia lub suma gwarancyjna odnawia się w kolejnym miesiącu ochrony.

UNIQA wz. A359

Oświadczenia składane przez ubezpieczającego
1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie (dalej OWU), Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Plus, zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 28 grudnia
2015 r., wraz z informacją wymaganą przepisem art. 17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. z późn. zm. oraz Aneksem do OWU w zakresie reklamacji
i pozasądowego rozwiązywania sporów, zatwierdzonym Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 04 stycznia 2017 r. zostały mi doręczone i zapoznałem się z nimi.
2. Oświadczam, że otrzymałam/em i zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych osobowych, wskazanymi w dokumencie „Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w UNIQA Towarzystwo
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna” załączonym do OWU. Przedmiotowe informacje są również publicznie dostępne na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: www.uniqa.pl/o-nas/dane-osobowe.
3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek jako ubezpieczający oświadczam, że finansuję w całości koszt składki ubezpieczeniowej i przekażę ubezpieczonemu dokumenty wskazane
w ustępie pierwszym niniejszego wniosku (dot. oświadczeń ubezpieczającego), w tym informację wymaganą przepisem art. 17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września
2015 r. z późn. zm.
4. Upoważniam administratora budynku [nazwa administratora] ....................................................................................... do naliczania, pobierania i przekazywania do UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
należnych rat składek za ubezpieczenie.
5. Wyrażam zgodę nieograniczoną w czasie / Nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na przetwarzanie moich danych osobowych przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz UNIQA Towarzystwo
Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132 w celach marketingowych w tym profilowania w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i innych
produktów finansowych oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty, w formie:
ZAZNACZAM WSZYSTKIE
UNIQA TU na ŻYCIE S.A.: rozmowy telefonicznej SMS/MMS E-MAIL papierowej
UNIQA TU S.A.: rozmowy telefonicznej SMS/MMS E-MAIL papierowej po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia
Posiadam prawo do wycofania wyrażonej zgody w każdym czasie, bez podawania przyczyny, bez wpływu na poprawność przetwarzania danych przed jej cofnięciem.
6. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na składanie przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oświadczeń i przekazywanie informacji związanych z zawarciem i wykonywaniem
umów ubezpieczenia, które łączą mnie ze Spółką, przy użyciu telefonu lub innego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego i automatycznego systemu wywołującego, jak również na podany adres
poczty elektronicznej. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, bez podawania przyczyny.
7. Wnioskuję / Nie wnioskuję (niepotrzebne skreślić) o przyjęcie do programu lojalnościowego UNIQA BonusClub. Regulamin programu dostępny jest na stronie www.uniqa.pl.

3. ZŁÓŻ PODPIS

Data, podpis wnioskującego

