
- PAKIET  SENIOR MAXI

MATERIAŁ REKLAMOWY
nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

66,90 złŁączna składka miesięczna dla ubezpieczonego

*kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z OWU wypłacanych w przypadku zajścia danego zdarzenia
** świadczenie wypłacane niezależnie od świadczeń z tytułu zgonu wymienionych w pierwszej części tabeli

54 zł

TELEPRAWNIK VIP - Dostęp do telefonicznych konsultacji prawnych (12 razy w roku), zgłaszanie roszczeń pod numerem +48 22 647 56 02 brak tak

Składka miesięczna dla ubezpieczonego 3,00 zł



12 informacji prawnych w roku polisowym/nie więcej niż 2 miesięcznie/ realizowane: 

TELEPRAWNIK VIP

Informacja Prawna –  organizacja i pokrycie kosztów udzielenia Ubezpieczonemu informacji prawnej  związanej z:

ruchem drogowym; ochroną praw konsumenckich; wykroczeniami lub przestępstwami; dochodzeniem roszczeń 
wynikających z nieuczciwych transakcji dokonanych przez Internet lub z nieuprawnionym wykorzystaniem kart 
płatniczych; przestępstwami cybernetycznymi lub naruszenia dóbr osobistych w Internecie i innych środkach 
przekazu; bezprawnym wykorzystywaniem wizerunku, także w Internecie; prowadzeniem spraw przed sądami 
konsumenckimi oraz upadłością konsumencką; dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych, w tym wypadków 
drogowych; prawem spadkowym; prawem rodzinnym i opiekuńczym; w tym z rozwodem, alimentami 
i podziałem majątku; ochroną danych osobowych (RODO); usunięciem informacji z Biura Informacji Kredytowej 
(wyczyszczenia BIK), prawem administracyjnym; prawem budowlanym;, uprawnieniami Ubezpieczonego 
wynikającymi z prawa górniczego; dodatkowego wynagrodzenia; stosunkiem pracy, w tym brakiem zapłaty 
wynagrodzenia; postępowaniami przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych; posiadaniem lub użytkowaniem 
nieruchomości; prawem wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych; poręczeniem i przejęciem długu przez 
Ubezpieczonego.

USŁUGI CONCIERGE polegające na:

rezerwacji biletów na imprezy kulturalno-rozrywkowe; pomocy przy wyborze prezentów; organizacji wyjazdu 
do 9 osób; dostarczeniu kwiatów; dostarczeniu zakupów; poleceniu ofert imprezy okolicznościowej dla 
Ubezpieczonych; organizacji kart okolicznościowych podpisanych przez wybitne osobowości ze świata show biznesu, 
sztuki i sportu; umawianiu wizyt do fryzjera, chirurga plastycznego; pomocy w zaproszeniu wybitnych osobowości na 
konferencje, seminaria, imprezy okolicznościowe lub w zapewnieniu oprawy muzycznej.

telefonicznie, pod numer telefonu + 48 (22) 647 56 02
 czynnym 7 dni w tygodniu w godzinach od 9.00 do 21.00

pocztą elektroniczną, pod adres gsu@asystaprawnika.pl, czynną 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

2 usługi Concierge w roku polisowym realizowane:

telefonicznie, pod numer telefonu , realizowane 7 dni w tygodniu w godzinach + 48 (22) 664 51 67
od 8.00 do 20.00, natomiast przyjmowanie zgłoszeń przez 24h
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