
Choć nie możemy przewidzieć co jutro wydarzy się 
w Twoim świecie, jednego możesz być pewien.

Materiał marketingowy

Bezpieczne Mieszkanie

Poznaj 
nasze 

ubezpieczenie

Z naszym ubezpieczeniem od 15 zł miesięcznie
Twoja twierdza będzie bezpieczna.



Ubezpieczenie wyposażenia Twojego mieszkania/budynku i pomieszczenia 
przynależnego, np. piwnicy:

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk – odpowiadamy za 
szkody spowodowane nagłymi zdarzeniami, niezależnymi 
od Ciebie. Może to być np. pożar, kradzież z włamaniem 
czy zalanie, np. z powodu awarii sprzętu AGD.

Bezpieczny

W przypadku całkowitego zniszczenia mieszkania/budynku 
nie musisz czekać na jego odbudowę. Odszkodowanie 
pomoże Ci w zakupie innego lokalu.

Ubezpieczenie Twojego mieszkania/budynku, 
czyli tzw. murów

Bezpieczny Plus

Poznaj trzy warianty ubezpieczenia.

mebli, sprzętu RTV i AGD, komputerów, laptopów, 
sprzętu sportowego, biżuterii, odzieży i innych 
tzw. ruchomości domowych.

podłóg, instalacji, mebli i sprzętu AGD 
w zabudowie, parkietu, glazury, armatury 
i innych tzw. stałych elementów.

Dodatkowo wypłacimy pieniądze, gdy do 
szkody dojdzie z winy Twojej lub Twoich 
bliskich - np. gdy zapomnisz wyłączyć żelazko  
i dojdzie do pożaru (tzw. wina nieumyślna).

All risk

All risk

All risk

OC w życiu prywatnym
Wypłacimy odszkodowanie jeśli Ty lub Twoi bliscy nieumyślnie wyrządzicie szkodę innej osobie. Np. gdy.: 
Twoje dziecko wybije piłką szybę lub zarysuje samochód; jadąc na rowerze, potrącisz pieszego; zalejesz 
sąsiada i zniszczysz jego mieszkanie. 

(ubezpieczenie działa w Polsce i Europie)

Zapłacimy za pomoc fachowca 
i części zamienne zepsutego 
sprzętu RTV i AGD oraz 
zapewnimy wsparcie informacyjne. 
Gwarantujemy 24-godzinną 
infolinię: 42 66 66 500.

Assistance

od 

15 zł 
miesięcznie

od 

3 zł 
miesięcznie

od 

5 zł 
miesięcznie

Ubezpieczenie nagrobka 

Ubezpieczamy nagrobek cmentarny, który jest Twoją 
własnością od pożaru, gradu, deszczu, powodzi, 
uderzenia pioruna, wybuchu, wandalizmu, osuwania się 
ziemi, upadku drzewa lub innego przedmiotu.

Bezpieczny Nagrobek 

Suma 
ubezpieczenia (zł)

Suma 
gwarancyjna (zł)

Rata składki 
– miesięcznie

Suma 
ubezpieczenia (zł)

Rata składki 
– miesięcznie

Ten wariant możesz wykupić, jeśli wybrałeś Bezpieczny

Ten wariant możesz wykupić, jeśli wybrałeś Bezpieczny

Suma 
ubezpieczenia (zł)

Rata składki 
– miesięcznie

Jak zgłosić szkodę?  

Wejdź na stronę www.uniqa.pl 
w zakładkę „Zgłoś szkodę” lub 
zadzwoń 42 63 44 844

Skontaktuj się z nami

 22000 220 000

 32 000 320 000
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 62 000 500 000
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