
czy stać cię na to, by nie mieć ubezpieczenia: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Trąba powietrzna zrywa dach. Niedawno go remontowałeś,  
bez kredytu się nie obyło, bo chciałeś naprawdę porządnie to zrobić.  

Położyłeś dachówkę ceramiczną – wiadomo, na lata.

Nie ubezpieczasz domu, bo co się może stać? 
Policz z nami, czy to się na pewno opłaca!

* Źródło: Europejska Baza Danych o Gwałtownych Zjawiskach Atmosferycznych (ESWD) 
** To przykładowe ceny na podstawie kalkulacji przedstawionych przez zakłady ubezpieczeń zrzeszone w PIU.  
Tyle może kosztować położenie dachu według przedstawionych założeń. Na rynku można znaleźć droższe i tańsze oferty. 

Ocieplenie klimatu to nie w twojej miejscowości? Tu nigdy nie było trąby powietrznej!? 
W Kaniowie do niedzieli, 7 czerwca 2020 r., też nie było trąby powietrznej. 

Między 1 maja 2019 r. a 30 czerwca 2020 r. w Polsce doszło do ponad 4000 gwałtownych zdarzeń pogodowych,  

takich jak nawalne deszcze, grad, silne podmuchy wiatru. W tym czasie zaraportowano 23 trąby powietrzne.*

 

 

Częściowo uszkadza rynny oraz obróbki blacharskie.  

Więźba dachowa pozostaje nienaruszona.

Wiatr zrywa całość pokrycia dachu

Naprawa dachu
to koszt
100 m kw.

23 000 zł z vat
przy założeniu, że właściciel domu sam,
we własnym zakresie kładzie nowe pokrycie 
(dachówkę ceramiczną)**

Koszt ubezpieczenia domu lub mieszkania  

– kilkaset złotych rocznie

Przykładowo na dom wolnostojący o powierzchni 

w zależności od wybranych opcji

budynek      elementy stałe     ruchomości    

120 m kw.

o niepalnej konstrukcji, z podpiwniczeniem, w okolicach Trójmiasta  

znajdziemy polisę od 

o wartości zbudowany w600 tys. zł 2010 roku

200/300 zł 700/800 złdo

Co obejmuje dobre ubezpieczenie  
domu lub mieszkania?

Nie zaniżaj sum ubezpieczenia! 
 

 polisa to gwarancja, że w razie pożaru lub innego  
nieszczęśliwego zdarzenia, będziesz mógł odbudować dom. 

  
Porozmawiaj z agentem, jak najlepiej ubezpieczyć  

dom lub mieszkanie, co wziąć pod uwagę.  

#nierezygnujzochrony 

Oszczędzaj z głową!  
Bez ubezpieczenia pokrywasz straty we własnym zakresie.  

Z dobrą polisą – za szkody zapłaci ubezpieczyciel.
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DACHÓWKA CERAMICZNA
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BLACHODACHÓWKA

możesz spotkać się też z pojęciem MURY


