
Szanowni Mieszkańcy,
Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „DASZEK” Sp. z o.o. 
wraz z UNIQA TU S.A. przygotowała dla mieszkańców specjalną ofertę 
kompleksowego ubezpieczenia majątku za 6,90 zł miesięcznie.

Poniżej przedstawiamy zakres ubezpieczenia ze składką w wysokości 6,90 zł płatną miesięcznie: 
Składka za ubezpieczenie mieszkania płatna jest z góry za każdy miesiąc ochrony (np. płacąc składkę w sierpniu, ochrona ubezpieczenia obowiązuję od pierwszego września)

Zakres ubezpieczenia

Przedmiot ubezpieczenia Ruchomości domowe i stałe elementy

Świadczenia dodatkowe 
(w zakresie ubezpieczenia 
ze składką płatną 6,90 zł 
miesięcznie)

Suma Ubezpieczenia

Wariant Bezpieczny
W Twoim lokalu mieszkalnym i pomieszczeniach
przynależnych chroni:
1. Ruchomości domowe

2. Stałe elementy
W zakresie:
  zdarzeń losowych takich jak: pożar, deszcz

 nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy,
 huragan, lawina, katastrofa budowlana, osuwanie
 się ziemi, zapadanie się ziemi, powódź, sadza,
 śnieg, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna,
 uderzenie pojazdu lądowego, upadek statku
 powietrznego, wybuch, zalanie, przepięcie 
 i przetężenie,
  wandalizmu. Kradzież z włamaniem, rabunek.

3. Zewnętrzne elementy anten satelitarnych
W zakresie:
  zdarzeń losowych takich jak: deszcz nawalny, dym,

 grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, katastrofa
 budowlana, lawina, pożar, powódź, sadza, śnieg,
 osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, trzęsienie
 ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu
 lądowego, upadek statku powietrznego, wybuch,
 zalanie.

4. Szyby w lokalu
W zakresie:
  Stłuczenia.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt: 
Śląska Agencja Ubezpieczeń Gwarant Sp. z o.o. 
ul. Opolska 1, Jastrzębie Zdrój 
tel. 32 476 34 80 
  
Szkody należy zgłaszać: 
1.  Telefonicznie: 801 597 597 lub 42 66 66 500 (dla tel. komórkowych) 
 Serwis przyjmowania zgłoszeń czynny jest 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. 
2.  Elektronicznie na adres: centrum.pomocy@uniqa.pl   
3.  Za pośrednictwem Elektronicznego Zgłoszenia Szkody na stronie internetowej 
 www.uniqa.pl w zakładce Strefa Klienta/Elektroniczne Zgłoszenie Szkód 
4. Korespondencyjnie na adres: UNIQA TU S.A., Jednostka Skanująco-Indeksująca  
 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 

Świadczenia dodatkowe:
  koszty akcji ratowniczej (dla każdej grupy mienia) 

 - 100% SU danej grupy mienia,
  koszty rozbiórki i uprzątnięcia pozostałości po

 szkodzie - 10% SU danej grupy mienia,
  koszty wymiany lub naprawy zabezpieczeń po

 kradzieży - 1 000 zł,
  koszty wymiany zamków do lokalu mieszkalnego/

 domu mieszkalnego po rabunku kluczy - 100 zł,
  koszty usunięcia przyczyny awarii - 1 500 zł,
  koszty wymiany dokumentów po kradzieży   

 z włamaniem lub rabunku - 1 000 zł,
  koszty składowania - 10% SU,
  koszty postępowania sądowego lub

 pojednawczego - do wysokości stawek minimalnych
 określonych w przepisach regulujących wysokość
 opłat za czynności adwokata lub radcy prawnego
 przed organami wymiaru sprawiedliwości - max do
 100% SG OC - 50 000 zł.

Suma ubezpieczenia na jeden lokal w zakresie:
 ruchomości domowych i stałych elementów wynosi

 10 000 zł,
 szyb okiennych i drzwiowych wynosi 2 000 zł,
 zewnętrznych elementów anten satelitarnych

 wynosi 700 zł,

Uwaga:
 wypłata wg wartości nowej zgodnie z OWU,
 Brak konsumpcji SU - po wypłacie odszkodowania

 SU odnawia się w kolejnym miesiącu ochrony.

Zakres terytorialny 
ubezpieczenia

Franszyza integralna, 
redukcyjna

Suma Ubezpieczenia

Przedmiot ubezpieczenia Odpowiedzialność cywilna w życiu Prywatnym

Rzeczpospolita Polska

Brak

50 000,00 zł na jeden lokal (50 000,00 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia/miesiąc).
Brak konsumpcji SU po wypłacie odszkodowania.
SG odnawia się w kolejnym miesiącu ochrony.

Ubezpieczenie majątku

już za 6,90 zł miesięcznie

*Decydując się na rezygnację z przystąpienia do proponowanego ubezpieczenia, prosimy o przekazanie informacji do JTBS „DASZEK”  Sp.  Z o.o. ul. 1 Maja 15 Jastrzębie Zdrój. 


