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PROPOZYCJA ZAWARCIA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO
mieszkanie/ dom jednorodzinny/ dom letniskowy ¹

Opis i charakter produktu
Ubezpieczenie majątkowe z zakresem ochrony oparte jest na dwóch odrębnych wariantach ochrony
(zdarzenia losowe, kradzież z włamaniem i rabunek) - dzięki czemu klient elastycznie kształtuje ochronę
ubezpieczeniową w zależności od swoich indywidualnych potrzeb.
Produkt obejmuje zarówno etap inwestycji jak i użytkowania nieruchomości.
Korzyści dla Klienta


Możliwość elastycznego dostosowania ochrony do indywidualnych potrzeb (odrębna suma na
zdarzenia losowe i na ryzyka kradzieżowe).



Atrakcyjny system zniżek.



Odpowiedzialność za zalanie ( również w przypadku rozbicia akwarium ).



Ochrona przed dewastacją.



Odpowiedzialność za szkody powodziowe.



Przepięcia ( gwałtowny i krótkotrwały wzrost napięcia prądu elektrycznego ).



Ubezpieczenie mienia w pomieszczeniu przynależnym ( piwnica ).



Ubezpieczenie budowli ( garaż, wiata, ogrodzenie, fontanny, grille ).



Ubezpieczenie „domowników” od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.



OC za szkody wyrządzone innym osobom ( w tym pogryzienie przez psa ).



Ubezpieczenie nagrobków i pomników.

Proszę wypełnić druk i odesłać
(Drugi właściciel )¹

…………………………………………
Dane
ubezpieczającego:
¹ Jeśli występuje
w hipotece

…………………………………………

( Imię i nazwisko)

( Imię i nazwisko)

…………………………………………

…………………………………………

( kod, miejscowość, ulica )

( kod, miejscowość, ulica )

…………………………………………

…………………………………………

( PESEL )

( PESEL )

…………………………………………

…………………………………………

( e-mail )

Miejsce
ubezpieczenia:
(adres mieszkania/budynku)

………………………………………………………………………………………
( adres ubezpieczanego mieszkania / budynku )

……………………..

…………………………

( rok budowy mieszkania/budynku )

( piętro )

…………………………………….
(wartość mieszkania/budynku)

² właściwe zaznaczyć
(podkreślić materiał)

( e-mail )

…………………………………
(wartość mienia w mieszkaniu/budynku)

pokrycie dachu²:
 NIEPALNE: dachówka ceramiczna lub cementowa, blacha, stal/szkło, papa,
dachówka bitumiczna, eternit, płyta warstwowa wypełniona wełną mineralną
 PALNE: gont drewniany, strzecha
konstrukcja ścian²:
 NIEPALNA: pustak, cegła, kamień, marmur, żelbet, blacha, stal/ szkło, płyta
warstwowa wypełniona wełną mineralną i
 PALNA: drewno, mur pruski, płyta warstwowa wypełniona styropianem lub pianką
poliuretanową, konstrukcja szkieletowa - kanadyjska

Rodzaj
ubezpieczenia :
*( 1, 2, 3 obowiązkowe )
(4, 5, 6, 7, 8 dodatkowe)

□ 1) Mieszkanie/Budynek od ognia i innych zdarzeń losowych
□ 2) Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych ( wyposażenie )
□ 3) Kradzież i dewastacja mienia
□ 4) OC w życiu prywatnym
□ 5) Przedmioty szklane i szyby od stłuczenia
□ 6) NNW osób zameldowanych
□ 7) Garaż, pomieszczenie gospodarcze
□ 8) Ubezpieczenie nagrobka
□ 9) Ubezpieczenie od skutków powodzi

Posiadane zniżki:

Jeśli majątek był już ubezpieczony proszę podać ilość lat …………
Jeśli było wypłacone odszkodowanie za szkodę to proszę podać rok ……...

Poprzednia firma
ubezpieczeniowa:

………………………………………………………….

Opłata składki:
więcej na: www.perfekt-telok.pl

□ jednorazowo

□ II raty

□ IV raty

