Kryzys?
Na czym nie warto oszczędzać?

ubezpieczenia to ochrona w razie nieprzewidzianych zdarzeń.
czy w kryzysie stać cię na pokrycie szkód z własnej kieszeni?
ILE KOSZTUJE REMONT PO ZALANIU MIESZKANIA?
PODCZAS PANDEMII RURY TEŻ PĘKAJĄ!

77% SZKÓD W POLSKICH DOMACH TO ZALANIA!

NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY:
awarie instalacji wodnej/kanalizacyjnej
awarie urządzeń domowych np. pralek lub zmywarek
opady atmosferyczne
		

straty:
niewielka plama na suficie i kilkanaście złotych,
wydane na farbę lub…
wymiana podłóg, mebli i sprzętu elektronicznego
i wydane kilkadziesiąt tysięcy złotych

				

Jeździsz mniej, ale wypadki na drodze zdarzają się cały czas!
Naprawa samochodu po „zwykłej” stłuczce kosztuje:
od kilkuset do kilku tysięcy złotych!

Średnia szkoda:
z OC to koszt 7,7 tys. zł.
		
		

z AC to koszt 6,9 tys. zł.

Koszty wypadku, który byłby z twojej winy, to nie tylko naprawa samochodu,
ale gdyby byli ranni, też zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, zadośćuczynienie,
zwrot utraconych zysków – odszkodowanie może wynosić kilkaset tysięcy złotych.
Pamiętaj, OC komunikacyjne to obowiązek, nie możesz z niego zrezygnować!

Polisy możesz opłacać w całości, z góry lub w dogodnych dla siebie ratach.
Zapytaj o to agenta!

Ochrona na wypadek najgorszego!
NIE RYZYKUJ!
Nie rezygnuj z polisy na życie, czyli nie rezygnuj z ochrony
swojej rodziny w przypadku najgorszej ewentualności.
Pieniądze z ubezpieczenia w razie ciężkiej choroby lub śmierci pomogą twojej rodzinie
stanąć na nogi. Dadzą niezbędny oddech, gdyby twój partner
lub partnerka miała np. trudności ze znalezieniem pracy z powodu kryzysu.
Ubezpieczenia chronią cię na wypadek ryzyka, które w związku z pandemią wcale
nie będzie mniejsze. A jeśli coś się zdarzy, można wpaść w dużo poważniejsze tarapaty.

#zostańwdomu

Oszczędzaj mądrze, ale nie na bezpieczeństwie! Sytuacja, w której się znajdujemy,
to czas szczególny, ale nie podejmuj pochopnych decyzji finansowych.

przeczekaj
Nie likwiduj lokat, nie rezygnuj z produktów finansowych czy finansowo-ochronnych,
gdy giełda jest w dołku.

		

Rób tańsze zakupy. Może nie wszystko musisz mieć?
Planuj tak, by nie marnować jedzenia – to też oszczędność!
Przejrzyj umowy z dostawcami energii, gazu, telewizji. Czy możesz mieć taniej media?
Przejrzyj abonamenty i subskrybcje.
Czy potrzebujesz dostępu do kilku platform streamingowych?

gdy już będzie można wyjeżdżać...
zrewiduj plany

może nie zagraniczna wycieczka, a wypad w Bieszczady?

Zrezygnuj z nowych ubrań

przejrzyj szafę, na pewno masz się w co ubrać!

