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klauzule dodatkowe

Ubezpieczenie DOM Plus

Do wniosku z dnia d d m m r r r r

Zalacznik Nr 1

Załącznik nr 1

Dom & Szczęście
Do polisy nr

Klauzule dodatkowe
Klauzula Nr 1 - ubezpieczenie domu letniskowego
Adres:
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica, nr

Zadeklarowany rodzaj wartości oraz suma ubezpieczenia

Przedmiot ubezpieczenia

Składka [zł]

nowa

rzeczywista

Dom letniskowy • zdarzenia losowe

Ruchomości
domowe

• zdarzenia losowe

powierzchnia

m

• kradzież z włamaniem lub rabunek

rok budowy

2

klasa palności*

I

II

Składka łączna
odbiór końcowy budynku*

posiada atestowane urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe

TAK

NIE

Klauzula Nr 2 - ubezpieczenie mienia w budowie
Adres:
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica, nr

Zadeklarowana suma ubezpieczenia

Przedmiot ubezpieczenia

zdarzenia losowe

Składka [zł]

kradzież z włamaniem i wandalizm

Budynek/lokal mieszkalny w budowie, stałe
elementy działki
Materiały budowlane na terenie budowy
Materiały budowlane trwale zamontowane

Materiały budowlane składowane
w budynku/lokalu mieszkalnym

d d m m r r r r

Data rozpoczęcia robót
Wymiary budynku długość
Klasa palności *

I

,

m

d d m m r r r r

Data zakończenia robót
szerokość

m

,

wysokość

,

m

Składka łączna
powierzchnia
użytkowa

,

m2

liczba
kondygnacji

II

Klauzula Nr 3 - ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego
Adres:
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica, nr

Przedmiot ubezpieczenia

Zadeklarowana suma ubezpieczenia

Składka [zł]

Przenośne komputery osobiste
Sprzęt fotograficzny

Dane
identyfikacyjne

1)

rodzaj

marka

wiek

numer fabryczny

2)

rodzaj

marka

wiek

numer fabryczny

Klauzula Nr 4 - ubezpieczenie kolejnego lokalu mieszkalnego
Adres:
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica, nr

Zadeklarowany rodzaj wartości oraz suma ubezpieczenia

Przedmiot ubezpieczenia

rzeczywista

nowa

Składka [zł]

rynkowa

Lokal mieszkalny
Garaż
Stałe elementy

UNIQA wz. 6293

Ruchomości domowe
m2

powierzchnia
klasa palności *

I

rok budowy
II

lokalizacja*

właściwe zakreślić

piętro

brak zabezpieczeń okien i drzwi balkonowych (lokal na parterze)

podlimity dla ruchomości w ryzykach kradzieży z włamaniem i rabunku*

*

parter

30% SU

50% SU

Składka łączna
odbiór końcowy budynku*
70% SU

TAK

NIE

lokal na wynajem*
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Klauzula Nr 5 - ubezpieczenie drobnych przedmiotów codziennego użytku
Przedmiot ubezpieczenia

Zadeklarowana suma ubezpieczenia

Składka [zł]

Drobne przedmioty codziennego użytku

Klauzula Nr 6 - ubezpieczenie kosztów zakwaterowania zastępczego
Koszt zakwaterowania za jeden dzień [zł]

czytelny podpis Ubezpieczającego

Składka [zł]

pieczęć i podpis przedstawiciela UNIQA TU S.A.

UNIQA wz. 6293

miejscowość, data

Ilość dni

*

właściwe zakreślić
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