Ubezpieczenia

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem na rynku ubezpieczeniowym. Wiedza z zakresu
ubezpieczeń oraz dobrze dobrana oferta pozwala proponować naszym Klientom
konkurencyjne warunki w zakresie wszystkich ubezpieczeń. Nasi doradcy nie tylko wyliczą
składkę, lecz także pomogą dobrać najbardziej optymalny pakiet zabezpieczający Klienta
przez wszelkimi zagrożeniami.
Posiadamy w ofercie:
-

ubezpieczenia komunikacyjne,
ubezpieczenia turystyczne wojażer,
ubezpieczenia nieruchomości,
ubezpieczenia nieruchomości i majątku firm,
ubezpieczenia OCP przewoźnika w ruchu krajowym i zagranicznym,
ubezpieczenia gwarancji należytego wykonania robót,
ubezpieczenia rolne,
inne

Ubezpieczenia

komunikacyjne

Posiadamy specjalną ofertę pakietów komunikacyjnych na kredytowane samochody do 10-go
roku eksploatacji !
Pakiety już od 3,0 % wartości auta!!
W naszej ofercie ubezpieczenia komunikacyjne OC/AC/NW w największych firmach
ubezpieczeniowych
Jeśli jesteś rozważnym kierowcą - skorzystaj z promocji

ZNIŻKA ZA ZNIŻKĘ
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Zniżka ma zastosowanie dla klientów, którzy posiadają OC w PZU a nie posiadają AC i nie
uzyskali dotychczas uprawnień do żadnej zniżki bonus-malus (BM) w AC, zatem jeśli
przedmiotem ubezpieczenia jest samochód osobowy, ciężarowy w nadwoziu osobowego lub
inny samochód o ładowności 750 kg, zachęcamy do skorzystania z następujących promocji:
a) 60% zniżka w OC - zniżka 60% w AC
b) 50% zniżka w OC - zniżka 50% w AC
c) 40% zniżka w OC - zniżka 40% w AC
d) 30% zniżka w OC - zniżka 30% w AC
Poniższe tabele z taryfami przedstawiają ofertę niezależnie od posiadanych przez Klienta
zniżek/zwyżek i dostępne są tylko przy kredycie samochodowym.

Okres eksploatacji pojazdu
Stawka taryfowa
fabrycznie nowe i używane
3,5w%1 roku eksploatacji
2 rok
4,8 %
3 rok
5,6 %
4 rok
6,0 %
5 rok
6,8 %
6-8 rok
8%

Okres eksploatacji pojazdu
Stawka taryfowa
fabrycznie nowe
>3,00 %
używane w 1 roku eksploatacji
4,35 %
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2 rok
3 rok
4 rok
5 rok
6-8 rok
9-10 rok

4,95 %
5,65 %
6,05 %
6,85 %
8,50 %
10,00 %

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
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