DENK-B bB BC R KA

A3A OT I N BOTA HN E
CME TYK 3A BAC!

Застраховка гражданска отговорност
Застраховка „Професионална отговорност“ за самонаети болногледачки
Със застраховката „Пакет за професионална
отговорност“ на UNiQA сега вече можете да
се наслаждавате на възможно най-доброто
застрахователно покритие при застрахователно
събитие. Може да носите отговорност при всички
задачи, които сте упълномощени да извършвате в
рамките на своята търговска дейност, като напр. при
услуги за домакинството или и при подкрепа на Вашите
клиенти в начина им на живот. Това при определени
обстоятелства може да доведе до високи разходи за
Вас - не рядко в размер на няколко хиляди евро.
За да Ви защитим възможно най-добре като
наш член, считано от 1 май 2021 г., чрез своето
членство в специализираната секция „Персонално
консултиране и обслужване“ към Стопанската камера
на Долна Австрия, Вие разполагате с възможно найдоброто застрахователно покритие под формата на
„Застраховка за професионална отговорност“.
Тази застраховка Ви дава следните предимства:
n Плащане на разходите, произтичащи от причинени
имуществени или телесни вреди на обслужваните лица
n Плащане на разходите за защита срещу необоснована
застрахователна отговорност за вреди в случай на
телесни или имуществени вреди

Застрахователна сума
Самоучастие при имуществени вреди

4 000 000,00 ЕВРО
100,00 ЕВРО

Застрахователната премия вече представлява
фиксирана съставна част от Вашата основна вноска
в размер на 90,- евро годишно. Застрахователното
покритие започва с Вашето членство в специализираната
секция на Долна Австрия, т.е. от момента, в който
активирате място на стопанска дейност в Долна
Австрия. При това застрахователното покритие е в
сила от 0.00 часа от деня на членството и приключва с
прекратяването на членството в Долна Австрия (в 24:00
часа в деня на прекратяване на регистрацията).
Това за Вас конкретно означава: Ако сте платили своята
основна вноска за упражняване на Вашата активна
стопанска дейност в Долна Австрия, застрахователното
покритие важи дори ако няколко месеца упражнявате
дейност в друга федерална провинция. Възможен е обаче
и обратния случай: ако мястото Ви на стопанска дейност е
в друга федерална провинция, след което го прехвърлите
в Долна Австрия, в случай на застрахователно събитие
Вие сте застрахован и със заплащането на основната
вноска в Долна Австрия. Моля, имайте предвид,
че в случай на застрахователно събитие трябва да
информирате застрахователя за това в срок от 6
седмици.

При въпроси относно застраховката
се обръщайте към:
Имейл: christian.ziegelbecker@uniqa.at

При застрахователно събитие се обръщайте с
номер на полица 2130/002612-3 към:
Имейл: schaden@uniqa.at
www.uniqa.at
Тази рекламна папка съдържа необвързваща първична информация, която
не е съобразена с Вашите лични потребности. Тя не представлява оферта,
консултация, подкана и индивидуална препоръка за покупка. Запазено право
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Информационните листове за продукта с подробна информация ще
намерите на www.uniqa.at. Пълните данни за избрания продукт можете
да видите в заявлението за застраховка, застрахователната полица и
застрахователните условия
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