
Czasem przygody bywają niełatwe

Wiemy, że niektórzy bohaterowie doświadczają niełatwych 
przygód. Los sprawia, że w ich mieszkaniach czasem dzieje się 
coś złego. Szkody zalaniowe stanowią ponad 60% wszystkich 
szkód i wiążą się z koniecznością remontu, z dużymi wydatkami 
i stresem, zarówno poszkodowanych, jak i sprawców. Bardzo 
dotkliwe są też pożary, które nieraz prowadzą do utraty dobytku 
całego życia. Mimo starań policji, włamania do mieszkań  
i piwnic to w naszym kraju wciąż problem o dużej skali. 

Zdarzenie z happy-endem

Choć nie znamy recepty na to, jak uniknąć takich nieszczęść, 
to wiemy, co każdy bohater może zrobić, aby im zapobiec.  
W tym cyklu będziemy dzielić się z Tobą wiedzą prewencyjną - 
dowiesz się, jak lepiej ochronić swoją twierdzę. Dostaniesz od 
nas praktyczne porady, co zrobić, gdy dojdzie do niefortunnego 
zdarzenia, np. gdy zalejesz sąsiada lub gdy zapowiadają 
wichury. Podpowiemy również, na co zwrócić uwagę podczas 
wyboru ubezpieczenia. 

Co dzień wyruszasz ku przygodzie, w której Ty jesteś 
bohaterem. Odbierasz księżniczkę z przedszkola, spotykasz 
się ze swoim królem w pracy albo po prostu idziesz do 
osiedlowego kupca po warzywa. Jest setki innych powodów, 
dla których opuszczasz Twoją twierdzę – najważniejsze 
miejsce na ziemi. Jednak po skończonej przygodzie – tak 
jak Czerwony Kapturek, Jaś z baśni o magicznej fasoli, Shrek 
czy rybka Nemo, tak również Ty – dzielny bohaterze, zawsze 
powracasz w miejsce, które kochasz najbardziej.

 

Twoja spółdzielnia już nam zaufała

Zarząd Twojej spółdzielni zdecydował się na współpracę  
z UNIQA, uznając nasze ubezpieczenie Bezpieczne Mieszkanie 
z wygodną płatnością składki wraz z opłatami za mieszkanie za 
przejrzysty i kompleksowy produkt. Zapoznaj się z naszą ofertą  
– to ubezpieczenie zostało przygotowane z myślą o Tobie. Już 
dziś możesz wypełnić wniosek o ubezpieczenie swojej twierdzy 
ze składką od 15 zł miesięcznie. 

Poradnik bohatera
Jak zabezpieczyć Twoją twierdzę.

Prolog

Z naszym ubezpieczeniem
od 15 zł miesięcznie
Twoja twierdza będzie
bezpieczna.

Choć nie możemy przewidzieć, co dziś czeka Cię w Twoim świecie, jednego możesz 
być pewien:

Ruszaj!
Czas na 

przygodę.


