
Tuż przed podjęciem słusznej decyzji spieszymy by przekazać ostatnie informacje na 
temat oferowanych produktów. Pierwszy z nich, nazwany na nasze potrzeby grupowym, to 
ten, który za symboliczną składkę daje nam niespotykaną na naszym rynku ochronę 
ubezpieczeniową. W wyniku optymalizacji produktu przyjął on następujący kształt, 
zobrazowany w prezentowanej tabeli ( ubezpieczenie grupowe ). Naszym zdaniem należy go 
mimo wszystko traktować jako podstawowe zabezpieczenie własnego dorobku życia. Daje on 
nam ochronę w sytuacji naszej niefrasobliwości  (ryzyko OC w życiu prywatnym) i nie tylko 
w sytuacji wyrządzenia szkody sąsiadowi mieszkającemu pod nami, lecz na terenie całego 
kraju w sytuacji związanej z życiem prywatnym. Ubezpieczenie, to rzecz jasna, obejmuje 
swoim zakresem nasze mienie od żywiołów, kradzieży z włamaniem, rabunku, złego działania 
prądu, uszkodzenia szyb bez względu na przyczynę, a nawet koszty postępowania sądowego 
(szczegóły w tabeli).

Od dłuższego czasu, jak dobrze wiadomo, funkcjonuje drugi typ ubezpieczenia,
który jest produktem dla wymagających pełniejszej ochrony. Otóż zakres został w nim 
powiększony o ubezpieczenie niezależne "murów" dające gwarancję, iż w przypadku tragedii, 
mieszkańca będzie stać na zakup na wolnym rynku nowego mieszkania i rzecz arcyciekawa to
nasz prywatny assistance z którego niektórzy z Państwa już korzystali w przeróżnych 
sytuacjach takich jak opłacenie specjalisty ( hydraulik, ślusarz..), wizyty lekarskiej, wizyty 
pielęgniarki, pomocy weterynarza itd.

Ubezpieczenie to daje nawet możliwość ochrony NW dla całej rodziny za 
zaledwie osiem złotych przy sumie ubezpieczenia 10.000 zł i to dla całej rodziny bez względu 
na ilość jej członków.

Polak mądry przed szkodą, bo ubezpieczony w UNIQA przy czynszu

Pamiętajmy, dobrze wybrane ubezpieczenie to tylko to gwarantujące 
akceptowalne składki, już od kilku złotych, w wygodnej formule - czyli wraz z czynszem, z 
Uniqa-lną sumą ubezpieczenia która odradza się w każdym miesiącu do pełnej wysokości, i w
firmie z należytym serwisem po szkodzie.

Podsumowując za ubezpieczenie z sumą 100.000,00zł w ryzyku 
odpowiedzialności cywilnej z Assistance  przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę 
zapłacimy 10 złotych miesięcznie. Można naturalnie wybrać  ubezpieczenie nazwane 
grupowym za 5 zł z bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości.  

Jak zwykle w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z nami


