UNIQAt na rynku!

Ubezpieczenie REHABILITACJA
W trosce o zdrowie Klientów UNIQA wprowadzi³a do
oferty nowe ubezpieczenie REHABILITACJA. Zapewnia ono
organizacjê i pokrycie kosztów rehabilitacji w nastêpstwie
wypadku na terytorium RP podczas podró¿y ubezpieczonym
pojazdem, a tak¿e wypo¿yczenia lub zakupu drobnego
sprzêtu medyczno-rehabilitacyjnego wraz z dostaw¹.
W ramach ubezpieczenia REHABILITACJA UNIQA
zapewnia:
Organizacjê i pokrycie kosztów procesu rehabilitacji
Organizacjê i pokrycie kosztów wypo¿yczenia lub zakupu
(w granicach sumy ubezpieczenia) drobnego sprzêtu
medyczno-rehabilitacyjnego
Dostawê drobnego sprzêtu medyczno-rehabilitacyjnego
Infoliniê rehabilitacyjn¹

Dlaczego warto mieæ OC
komunikacyjne w UNIQA?
Niew¹tpliwym atutem ubezpieczenia OC w UNIQA jest
cja Szkód (BLS). Umo¿liwia ona
wszystkim Klientom UNIQA, posiadaj¹cym obowi¹zkowe
ubezpieczenie OC, mo¿liw
zenia i zlikwidowania
szkody w UNIQA mimo, ¿e sprawc¹ jest osoba ubezpieczona
w innej firmie. To najwygodniejszy i najprostszy sposób
na odzyskanie pieniêdzy bez konieczno ci anga¿owania siê
w skomplikowane procedury.
W ramach BLS zrefundowane mog¹ zostaæ wszystkie
szkody rzeczowe - czê ciowe i ca³kowite w dowolnej
wysoko ci, podlegaj¹ce obowi¹zkowi odszkodowawczemu,
po przeprowadzeniu czynno ci likwidacyjnych w ramach
ubezpieczenia OC sprawcy. S¹ nimi m.in.:
Odszkodowanie z tytu³u naprawy pojazdu
Koszty holowania
Koszty parkowania
Wynajem samochodu zastêpczego
K
korzystania z rodków komunikacji
zastêpczej
Dowiedz siê wiêcej u swojego Agenta oraz na www.uniqa.pl
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Program UNIQA BonusClub to
zielone wiat³o dla ekstra warunków.
Zasady uczestnictwa s¹ bardzo
proste! Wystarczy posiadaæ w UNIQA
ubezpieczenia z ró¿nych obszarów
i z³o¿yæ wniosek u Agenta.

Na uczestników czeka atrakcyjny program rabatów,
bonusowe us³ugi assistance, specjalnie stworzona strona
uniqabonusclub.pl z poradami dotycz¹cymi bezpieczeñstwa
i licznymi konkursami, ponadto serwis UNIQA SMS,
upominek dla ka¿dego Klienta przystêpuj¹cego do programu
oraz wiele innych niespodzianek!

Auto & Przestrzeñ

Aby uzyskaæ wiêcej informacji, skontaktuj siê
z naszym Agentem.

Centrum Pomocy Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA
801 597 597*
42 66 66 500 dla tel. komórkowych
*Koszt po³¹czenia wed³ug taryfy operatora
Centrala
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ SA
90-520 £ód , ul. Gdañska 132
tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430
e-mail: centrala@uniqa.pl
www.uniqa.pl
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ZALETACH

Chroñ siebie i swoich pasa¿erów

Nowych
Pakietów OC.

Ubezpieczenie
Mini Assistance
do ka¿dego
Pakietu OC
gratis!*

Pakiet OC MAXI

To pakiet podstawowy, w którym
ochron¹ objête s¹ jedynie szkody
z Ubezpieczenia OC.
Ubezpieczenie MINI Assistance jest
GRATIS*.
Za dop³at¹ sk³adki pakiet ten mo¿na
rozszerzyæ o produkty REHABILITACJA
oraz Assistance w wariancie Komfort
Plus.

Ubezpieczenie OC to a¿ trzy pakiety OC do wyboru
– oszczêdny OC MINI, OC MAXI z szerokim zakresem za
przystêpn¹ cenê lub zapewniaj¹cy kompleksow¹ ochronê
pakiet OC MEGA.

Pakiet OC MEGA

To pakiet rozszerzony, który obejmuje
ochron¹ ubezpieczeniow¹ zarówno
pojazd, jak i kierowcê i pasa¿erów.
Ubezpieczenie MINI Assistance jest
GRATIS*.
Za dop³at¹ sk³adki pakiet ten mo¿na
rozszerzyæ o produkty REHABILITACJA
oraz Assistance w wariancie Komfort
Plus.

To najpe³niejsza ochrona dla pojazdu,
kierowcy i pasa¿erów.
Pakiet zawiera OC, NNW Kierowcy
a tak¿e opcjonalnie NNW Kierowcy
i Pasa¿erów. Ubezpieczenie MINI
Assistance jest GRATIS*.
Za dop³at¹ sk³adki pakiet ten mo¿na
rozszerzyæ o produkty REHABILITACJA
oraz Assistance w wariancie Komfort Plus.

Ubezpieczenie
OC

Mini Assistance

NNW Kierowcy
i Pasa¿erów

MINI

NNW Kierowcy

REHABILITACJA
lub Assistance
Komfort Plus*

%
Chroñ swoje zni¿ki Bonus Malus i zni¿kê
za wznowienie
Zadbaj o ochronê zni¿ek Bonus Malus po szkodzie, a nie
stracisz wówczas wypracowanych zni¿ek za przebieg
ubezpieczenia. Ponadto, je¿eli posiadasz maksymaln¹
zni¿kê Bonus Malus (60%), wówczas dodatkowo
zachowasz 10% zni¿ki za wznowienie.

opcja

MAXI

MEGA

23
P³aæ tylko za to, czego potrzebujesz

Pakiet OC MINI

Spra
zegó³owy
zakres Pakietów:

Dziêki Pakietom OC MAXI i OC MEGA oraz ubezpieczeniom
REHABILITACJA i Assistance w wariancie Komfort Plus
mo¿esz lepiej chroniæ siebie i swoich pasa¿erów.

opcja
opcja
opcja
opcja

opcja

* Ubezpieczenie Mini Assistance oraz Assistance w wariancie Komfort Plus obejmuje swoim zakresem pojazdy osobowe i ciê¿arowe do 3,5 t DMC. Dla pojazdów ciê¿arowych pow. 3,5 t DMC oferowana pomoc
obejmuje jedynie zakres informacyjny.

Jedna
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PASAŻERÓW.
Nastêpstw
Wypadków Kierowcy
i Pasa¿erów

ych

Wysoka suma ubezpieczenia, 15 000 z³ na ka¿de miejsce
w po
Sk³adka 59 z³ za 5 miejsc w po
100% Sumy Ubezpieczenia za zgon

Nastêpstw
Wypadków Kierowcy
Suma ubezpieczenia 150 000 z³
Jedna wysok
sk³adki 79 z³
100% Sumy Ubezpieczenia za zgon

ych

