Ubezpieczenie domu w Avivie
Informacje do sporządzenia kalkulacji składki
1. Rok budowy / i ew. rok remontu generalnego / pow. użytkowa
2. Adres ubezpieczanej lokalizacji
3. Wiek Ubezpieczającego
4. Czy dom jest:
wolnostojący/ w zabudowie bliźniaczej/ w zabudowie szeregowej
5. Czy dom zamieszkały
TAK/NIE
6. Czy dom zamieszkują osoby palące
TAK/NIE
7. Liczba dzieci do lat 18 zamieszkujących dom
8. Prowadzona działalność gospodarcza w domu lub na posesji
TAK/NIE
9. Czy dom był ubezpieczony w ciągu ostatniego roku
TAK/NIE
10. Czy w ciągu ostatnich 3 lat były szkody
TAK/NIE
11. Czy na posesji lub w bezpośrednim sąsiedztwie była powódź
TAK/NIE
12. Konstrukcja domu trudnopalna
TAK/NIE
13. Pokrycie dachu trudnopalne
TAK/NIE
14. Atestowany alarm przeciwpożarowy
TAK/NIE
15. Zabezpieczenia antywłamaniowe /proszę o odpowiedzi w razie chęci ubezpieczenia od kradzieży z
włamaniem i rozboju/:

* drzwi wejściowe pełne
* drzwi wejściowe zaopatrzone w dwa zamki lub jeden atestowany
* drzwi wejściowe z atestem IMP
* we wszystkich oknach parteru i piwnicy domu kraty,
atestowane rolety lub żaluzje lub szyby antywł. klasy min. P3
* alarm dźwiękowo-świetlny
* alarm z monitoringiem
* rodzaj drzwi garażowych /jeśli jest przejście z garażu do części mieszkalnej/:
........................................................................................................
16. Inne umowy ubezpieczenia w Avivie /oprócz OFE – II filaru/

TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE

Zakres i sumy ubezpieczenia:
Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych
• suma ubezpieczenia = wartość odtworzeniowa *) domu wraz z elementami stałymi/
powłoki malarskie, stolarka drzwiowa i okienna, stałe zabudowy, okładziny ścian i podłóg,
„biały” montaż, itp./ ...................................................... zł.
• suma ubezpieczenia = wartość odtworzeniowa *) ruchomości domowych /meble, sprzęt
RTV, AGD, sportowy, komputery, inne ruchome wyposażenie domu, książki, rzeczy
osobiste/........................................................................zł.
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem lub rozboju
TAK/NIE
• suma ubezpieczenia = limit odpowiedzialności
............................zł.
/szacowana maksymalna wartość utraconego lub zniszczonego na skutek włamania mienia/
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

TAK/NIE

/dot. roszczeń osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem i użytkowaniem domu oraz z
innymi zdarzeniami życia prywatnego, np. w związku z rekreacyjnym uprawianiem sportu

•

suma gwarancyjna = limit odpowiedzialności

..............................zł.

Czy jest Pani/Pan zainteresowany dodatkowym zakresem ubezpieczenia /np. od
wandalizmu, stłuczenia, kradzieży zewnętrznych elementów ubezpieczenia budowli /np.
ogrodzenia, bramy/ lub kosztów odtworzenia roślinności ogrodowej/.
TAK/NIE
*) Wartość odtworzeniowa – dla domu kwota pozwalająca na odbudowę domu, dla ruchomości na odkupienie przedmiotów.
Wiek i stopień zużycia nie ma znaczenia.

