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Uznanie roszczenia przez zakład ubezpieczeń.
Case study

Claim adjusting by the insurance company. Case study
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Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, tj. z dnia 26 maja 2017 r.
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1170).
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