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ZDARMA .

Poistenie domu, bytu a domácnosti

Myslite na to,
že DETSTVO
nenahradíte,
veci ÁNO.
Èi už vás zasiahne prírodná katastrofa, prípadne iné nebezpeèenstvo (požiar, povodeò alebo vám
praskne vodovodný kohútik a nemáte prostriedky na opravu škôd). Alebo vaše dieťa spôsobí škodu
na susedovom aute a on si nárokuje úhradu nákladov od vás, vieme vám pomôcť eliminovať následky
vzniknutých škôd. Myslite na to, že bývanie si treba chrániť.
Poistnú sumu vám vypoèítame pod¾a m2, a tak máte istotu, že nebudete podpoistení.
K poisteniu môžete využívať ZADARMO:

Asistenèné služby 24/7

Meteo UNIQA

V stave núdze vám pošleme odborníka (zámoèník, inštalatér, plynár,
sklenár, atï.), uhradíme náklady za jeho prácu a opravíme domáce
elektrospotrebièe. V prípade právnych sporov, vám poskytneme
právnu pomoc.

Zaregistrujte sa na www.uniqa.sk/meteouniqa
a dostávajte vèasné SMS varovania pred nepriaznivým poèasím.
Môžete tak lepšie ochrániť seba, prípadne svoj majetok.

Poistenie
nehnute¾nosti
rodinného domu,
bytu, garáže.

Základné krytie

Pripoistenie

V základnom poistení
kryjeme všetky dôležité riziká,
ktoré potrebujete na ochranu
hodnoty svojho domova (požiar,
búrlivý vietor už od 60 km/h,
katastrofické škody, voda
z vodovodu).

Za výhodnú cenu získate rozšírené krytie
pri poistení nehnute¾nosti, napríklad:
atmosférické zrážky,
spodná voda,
únik vody v m3 s nulovou
spoluúèasťou,
krytie skratu elektromotora,
škody vzniknuté prepätím,

Automaticky máte poistenú
zodpovednosť za škodu, ktorú
oceníte napríklad ak padne uvo¾nená
škridla z vašej strechy na zaparkované
susedovo auto.

TIP

jednoduchá krádež,
vonkajší vandalizmus vrátane
estetických škôd,
škody spôsobené vo¾ne žijúcimi
živoèíchmi.
èasť
nulovú spoluú
Dojednajte si
odíde
ne
istnej udalosti
a v prípade po
nky ani cent.
z vašej peòaže

Poistenie zariadenia
domácnosti
v rodinnom dome
alebo byte.

Základné krytie

Pripoistenie

Už v základnom poistení kryjeme
všetky dôležité riziká, ktoré potrebujete na ochranu hodnoty svojho
domova (požiar, búrlivý vietor už
od 60 km/h, katastrofické škody,
voda z vodovodu, lom skla,
krádež vlámaním a lúpež).

Za výhodnú cenu získate rozšírené krytie pri poistení domácností, napríklad:

Automaticky máte poistenú
zodpovednosť príslušníkov
domácnosti, nájomcov a z držby psa,
ktorú oceníte napríklad ak vaše dieťa
na návšteve rozbije televízor.

TIP

atmosférické zrážky,
spodná voda,
krytie skratu elektromotora,
škody vzniknuté prepätím,
zvýšenie limitu poistenia zodpovednosti príslušníkov domácnosti,
vonkajší vandalizmus vrátane
estetických škôd,
hnute¾né veci na pozemku a terase.

Myslite na to, že na INTERNETE je naozaj VŠETKO.
KYBER poistenie - pripoistenie k poisteniu domácnosti,
ktoré vás ochráni pred nástrahami internetu v týchto prípadoch:
útoky v rámci elektronických platieb

odcudzenie identity

poškodenie dobrého mena
riziko nákupu cez internet
Právne poradenstvo a právna pomoc NONSTOP a ZDARMA.

Myslite ĎALEJ...
Asistenèná služba vám pomôže ZDARMA a NONSTOP:
Pokazí sa vám práèka, chladnièka a už je po záruènej lehote?
Opravíme domáce elektrospotrebièe až do veku 7 rokov.

OPRAVÁR
ZDARMA

Zabuchli sa vám dvere?
Poradíme, pošleme odborníka a uhradíme náklady do dohodnutej výšky.
Dostanete sa do susedských, nájomných a podnájomných sporov?
Poskytneme právnu asistenciu s finanèným plnením až do 1 000 EUR.
Neviete ako riešiť zmluvné pokuty, úroky, reklamácie, dodacie lehoty a pod.?
Využite našu telefonickú právnu asistenciu.

Klientsky portál MyUNIQA – zaregistrujte sa teraz!
Registráciou na portáli www.myuniqa.sk máte preh¾ad vo svojich zmluvách,
zároveò môžete vykonávať rôzne zmeny a online platby z pohodlia domova.

Tento materiál slúži výluène pre marketingové úèely, nie je právne záväzný a nie je súèasťou zmluvnej dokumentácie k poistnej zmluve.

UNIQA kontakty:

Pre viac informácií kontaktujte vášho sprostredkovate¾a:

 Infolinka (+421) 2 32 600 100
Získajte informácie o stave vašej poistnej udalosti.
 www.uniqa.sk
Tu nájdete všetky naše kontaktné miesta.
 poistovna@uniqa.sk

 www.facebook.com/Myslite UNIQA/
Budeme radi, ak nás navštívite aj na Facebooku.

UNIQA poisťovòa a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava

01/2019

Môžete nám aj napísať.

