Przedstawicielstwo
w Warszawie, ul. Jagiellońska 54

Polski Związek Brydża Sportowego

tel. 0 22/ 619 09 39
fax 0 22/ 619 49 03
Warszawa, 26 05 2008 r.

OFERTA
Dotyczy: ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych członków Polskiego Brydża
Sportowego
Zakres ubezpieczenia:

BASIS

KOMFORT

EUROPA

• pożaru, uderzenia pioruna,
wybuchu, upadku statku
powietrznego, huraganu,
powodzi, gradu,

• pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu,
upadku statku powietrznego, huraganu,
powodzi, gradu,
• zalania (wtym wyciek wody z akwarium),
trzęsienia ziemi, lawiny, śniegu, huku
ponaddźwiękowego, uderzenia pojazdu
mechanicznego, upadku drzew, przepięcia,
• pękania mrozowego wewnątrz budynku lub
lokalu mieszkalnego,
• kradzieży z włamaniem i rabunku stałych
elementów oraz ruchomości domowych,
• wandalizmu stałych elementów oraz
ruchomości domowych,
• stłuczenia szyb i przedmiotów
szklanych,

• pożaru, uderzenia pioruna,wybuchu, upadku
statkupowietrznego, huraganu,powodzi, gradu,
• zalania (w tym wyciek wody z akwarium i łóżka
wodnego),trzęsienia ziemi, lawiny,śniegu,
, uderzenia pojazdumechanicznego, upadku
drzew, przepięcia,
• pękania mrozowego wewnątrz budynku lub
lokalu mieszkalnego,
• dymu, sadzy, osunięcie się ziemi, zapadania się
ziemi, deszczu nawalnego, huku
ponaddźwiękowego
• kradzieży z włamaniem i rabunku stałych
elementów oraz ruchomości domowych,
• wandalizmu stałych elementów
oraz ruchomości domowych,
• stłuczenia szyb i przedmiotów
szklanych (w tym ceramicznych kuchennych płyt
grzewczych) ,

OC wżyciu prywatnym

OC wżyciu prywatnym

OC wżyciu prywatnym

• akcji ratowniczej prowadzonej
w związku z wypadkiem
ubezpieczeniowym objętym
umową,
• rozbiórki i uprzątnięcia
pozostałości po szkodzie,

• akcji ratowniczej prowadzonej
w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym
objętym umową,
• rozbiórki i uprzątnięcia pozostałości po
szkodzie,
• składowania,
• zakupu nowych krzewów ozdobnych
zniszczonych wskutek pożaru - dotyczy
tylko ubezpieczonych budynków,
• wymiany zamka po kradzieży z włamaniem,
• usunięcia przyczyny awarii,

• akcji ratowniczej prowadzonej w związku z
wypadkiem ubezpieczeniowym objętym umową,
• rozbiórki i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
• składowania,
• zakupu nowych krzewów ozdobnych
zniszczonych wskutek pożaru – dotyczy tylko
ubezpieczonych budynków,
• wymiany zamka po kradzieży z włamaniem,
• usunięcia przyczyny awarii,
• wymiany dokumentów po kradzieży z
włamaniem i rabunku

Dodatkowo ubezpieczyciel w granicach
limitu określonego dla przedmiotów
szklanych od stłuczenia pokrywa
koszty:
• koniecznego oszklenia zastępczego,
• naprawy elementów mocujących
szybę w ramie w związku z wybiciem
szyby,
• obróbki powierzchniowej
ubezpieczonego szkła, o ile
uszkodzona szyba posiadała ją przed
szkodą,

Dodatkowo ubezpieczyciel w granicach
limitu określonego dla przedmiotów
szklanych od stłuczenia pokrywa koszty:
• koniecznego oszklenia zastępczego,
• naprawy elementów mocujących szybę w
ramie w związku z wybiciem szyby,
• obróbki powierzchniowej ubezpieczonego
szkła, o ile uszkodzona szyba posiadała ją
przed szkodą,

Poza zniżkami przysługującymi z tytułu zabezpieczeń lokali i budynków członkowie
Polskiego Brydża Sportowego. otrzymają dodatkową w wysokości 30%.
Osobą upoważnioną do zawierania w/w ubezpieczeń jest Marek Osiecki tel. 608 016 413.
Z poważaniem
Pani Grażyna Kołecka
Dyrektor Przedstawicielstwa w Warszawie

warsbrydz@home.pl

