Poradnik bohatera
Jak zabezpieczyć Twoją twierdzę.

Część 3.
Czy potrafisz
przewidywać przyszłość?

Pewnie też czasem tak masz: wydaje Ci się, że wszystko jest
pod kontrolą, aż tu nagle… Czy Czerwony Kapturek mógł
przewidzieć, że zostanie zjedzony przez wilka przebranego za
babcię? Albo czy Shrek domyślał się, że piękna księżniczka, którą
uratował, przepoczwarzy się w ogra i zostanie jego żoną? Nie
tylko z bajek wiesz, że nieprawdopodobne historie zdarzają
się dość często. Wierzymy, że - jako bohater - ze wszystkimi
nieprzewidzianymi sytuacjami świetnie dasz sobie radę.
Pamiętaj, że z ubezpieczeniem Bezpieczne Mieszkanie to
znacznie łatwiejsze.

Dostępne dla mieszkańców Twojej spółdzielni
UNIQA wprowadziła nowe ubezpieczenie – Bezpieczne
Mieszkanie. Jest to nowa wersja ubezpieczenia mienia ze składką
płatną wraz z czynszem wzbogacona o wiele nowych korzyści.
Twoja spółdzielnia współpracuje z UNIQA. Dzięki temu także Ty
możesz łatwo ubezpieczyć u nas swoje mieszkanie.

Co zmieniliśmy w ubezpieczeniu
Nowe ubezpieczenie chroni Twoje mieszkanie od wszystkich
ryzyk, w tzw. formule all risk, co oznacza, że UNIQA odpowie
za wszelkie szkody spowodowane przez nagłe i nieprzewidziane
zdarzenia i wypłaci pieniądze nawet, gdy do szkody dojdzie
w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub jego

bliskich. Przykładowo, ubezpieczenie zadziała, jeśli w pośpiechu
zapomnisz wyłączyć żelazko przed wyjściem z domu i z tego
powodu wybuchnie pożar. Stare ubezpieczenie nie gwarantuje
tak wysokiej ochrony. Ponadto, UNIQA zmieniła ceny w taki
sposób, aby wyższe sumy ubezpieczenia były tańsze nawet o 50%.
A ponieważ ważne jest dla nas, aby wszystko było dla Ciebie
jasne, ogólne warunki ubezpieczenia napisaliśmy prostym
i zrozumiałym językiem, bez trudnych sformułowań, z licznymi
przykładami i objaśnieniami.

Jak zmienić ubezpieczenie
Materiały informacyjne oraz nowy wniosek o przystąpienie
do ubezpieczenia znalazłeś już pewnie w skrzynce na listy.
Jeśli nie - udaj sie do administracji swojej spółdzielni. Wniosek
możesz wypełnić samodzielnie lub spotkać się z upoważnionym
pracownikiem spółdzielni, który przekaże Ci wszelkie informacje
o ubezpieczeniu, podpowie, jak wybrać odpowiednią sumę
ubezpieczenia i pomoże wypełnić dokumenty. Pamiętaj, że
proponowane ubezpieczenie jest dobrowolne i to od Ciebie
zależy, czy z niego skorzystasz.

Choć nie możemy przewidzieć, co dziś czeka Cię w Twoim świecie, jednego możesz
być pewien:

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

Ruszaj!
Czas na
przygodę.

