
Bezpieczne Mieszkanie 

Ubezpieczenie all risk

Wypłata odszkodowania, gdy do szkody dojdzie w wyniku rażącego niedbalstwa

Odpowiadamy za szkody w życiu prywatnym w Polsce i Europie

Assistance: pomoc fachowców i części zamienne – aż do 1500 zł

Ubezpieczenie roweru od rabunku podczas przejażdżki

Ubezpieczenie od kradzieży z samochodu przedmiotów codziennego użytku

Bezpieczne 
Mieszkanie

4

4

4

4

4

4

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk – odpowiadamy za 
szkody spowodowane nagłymi zdarzeniami, niezależnymi 
od Ciebie. Może to być np. pożar, kradzież z włamaniem 
czy zalanie, np. z powodu awarii sprzętu AGD.

Wypłacimy pieniądze, gdy do szkody dojdzie 
z winy Twojej lub Twoich bliskich - np. gdy 
zapomnisz wyłączyć żelazko i dojdzie do 
pożaru (tzw. wina nieumyślna).
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Oferujemy pomoc ślusarza, hydraulika, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, elektryka, a także 
specjalisty RTV, AGD lub PC. W ramach usługi pokryjemy koszty dojazdu, robocizny oraz zakupu części zamiennych 
(w zależności od wieku sprzętu) - aż do 1500 zł. Szczegóły na odwrocie.

Assistance

Rażące niedbalstwo

 Bezterminowa ochrona – Nie musisz pamiętać o corocznym wznawianiu polisy – umowa 
obowiązuje tak długo jak płacisz składkę  i do momentu, gdy nie złożysz wypowiedziana.  

 Gwarancja wysokości składki, gdy zgłosisz szkodę i otrzymasz odszkodowanie – niezależnie od jego 
wysokości – twoja składka miesięczna nie zmieni się.

Bezpieczne Mieszkanie to produkt ubezpieczeniowy, z którego już dzisiaj mogą skorzystać mieszkańcy

Zpolisy "Bezpieczne Mieszkanie" możesz dokonać cesji np. na bank kredytujący zakup lokalu.

Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i zapewnić sobie pełną ochronę ubezpieczeniową mieszkania.

Chcesz dowiedzieć się więcej odwiedź stronę:
 
https://www.jsm-jaslo.com.pl/ubezpieczenia lub https://www.uniqa.pl/mieszkalnictwo

Zobacz dlaczego warto wybrać Bezpieczne Mieszkanie

JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Poznaj nowe ubezpieczenie, przygotowane specjalnie dla mieszkańców



Jeśli zdarzy się szkoda i będzie potrzebna pomoc specjalisty, zapewnimy: 
ślusarza, hydraulika, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, 
elektryka, dekarza, szklarza lub stolarza. 

Pokryjemy koszty dojazdu i robocizny oraz zakupu części zamiennych 
w ramach jednego zdarzenia ubezpieczeniowego aż do 1500 zł.

Gdy dojdzie do zgubienia kluczy lub zatrzaśnięcia ich w mieszkaniu. 

Pokryjemy koszty dojazdu i robocizny ślusarza do 600 zł.

Jeśli w samochodzie rozładuje się akumulator „pod domem” lub do 5 km 
od miejsca ubezpieczenia. 

Pokryjemy koszty dojazdu i robocizny specjalisty, który uruchomi samochód 

Gdy sprzęt RTV, AGD lub PC ulegnie awarii i nie będzie można z niego 
skorzystać. 

Pokryjemy koszty dojazdu i robocizny technika, części zamiennych oraz 
ewentualnego transportu sprzętu do serwisu aż do 1500 zł. 
Z usługi można skorzystać po 2 razy dla sprzętu AGD, 2 razy dla sprzętu RTV 
i 2 razy dla sprzętu PC w danym roku polisowym.

Usługi Assistance 

Czyli pomoc na telefon
do każdego 

ubezpieczenia 

aż do 700 zł.

Szczegółowe informacje znajdziesz w:
 
UNIQA TU S.A. biuro w Rzeszowie, ul. Gałęzowskiego 6, tel. 17 850 14 80 lub
 
Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. 3 Maja 40, tel. 13 446 40 40 wew. 23 lub 40

Masz pytania?




