Witam! Wypełnienie tej ankiety pozwoli na przygotowanie dobrej oferty ubezpieczenia domu. Poszczególne wartości sum ubezpieczenia mogą być podane orientacyjnie. W przypadku wątpliwości/niejasności proszę o kontakt: Paweł Rudzki, tel. 508 195 570, a ankietę proszę odesłać na adres: pr@ubezpieczeniarudzki.pl 

Imię i nazwisko

Adres (kod, miejscowość, ulica) (1)

Budynek palny – z beli, system kanadyjski itp. (tak/nie) 

Do kiedy trwa aktualna polisa? (możliwe zniżki za kontynuację!)
Jeżeli nie ma polisy proszę wpisać „brak”

Czy w ciągu ostatnich trzech lat miała miejsce szkoda? (np. zalanie). Jeżeli tak to kiedy. 
Jeżeli nie proszę napisać „nie”

Czy istnieje jakieś zagrożenie powodziowe? 
Np. dom blisko rzeki? 

Powierzchnia użytkowa

Suma Ubezpieczenia nieruchomości? 
(Za ile można wybudować taki dom?)

Suma ubezpieczenia ruchomości domowych od szkód (pożar itp.) (2)

Tytuł prawny:
Właściciel? Współwłaściciel?

Rok budowy/rok ostatniego remontu

Ubezpieczenie ogrodzenia tak/nie 

Mienie od wandalizmu tak/nie? 
(graffiti na ogrodzeniu, szyba wybita cegłą itp.)

Ubezpieczenie ruchomości od kradzieży? tak/nie
(Jeżeli tak – jaka suma ubezpieczenia?)

Posiadane zabezpieczenia antywłamaniowe? Domofon? Drzwi antywłamaniowe? Inne?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym? Tak/nie (3)

Ubezpieczenie szyb i powierzchni szklanych (np. płyta grzewcza)? Tak/nie

Ubezpieczenie skutków przepięć? Tak/nie

Prowadzona działalność gospodarcza (TAK/NIE). (4)

Budynek (całość lub część) na wynajem? (tak/nie)

Ubezpieczenie garażu/budynku gospodarczego (5) (TAK/NIE) – jeżeli tak jaka suma ubezpieczenia od zniszczeń?

Inne informacje, które uwzględnić w ofercie? Na przykład kolektory słoneczne/panele PV na dachu? Mienie specjalne np. antyki do ubezpieczenia?
Szczególne wymagania dotyczące ubezpieczenia?

Cesja na bank? (TAK/NIE)

Jakieś produkty w AEGON? (wtedy możliwa zniżka)

Mail do przesłania oferty:

Telefon kontaktowy:

	–Chodzi o to, żeby określić zagrożenie powodziowe – to określamy po kodach pocztowych. 
	Ruchomości to wszystkie wolnostojące meble, sprzęt, ale również ubrania itp. inaczej mówiąc to wszystko to co wypadnie gdy obrócimy dom do góry nogami. 
	Jeżeli ktoś przejdzie obok naszego domu i złamie nogę z powodu nieodśnieżonego chodnika to zadziała wtedy OC. Ale! To działa nie tylko w domu czy w jego okolicy, ale wszędzie w Polsce. To na przykład jazda na nartach i uszkodzenie kogoś. Obejmuje również szkody wyrządzone przez dzieci, rodzinę, nianię, psa itp. 
	Działalność gospodarcza rozumiana jako posiadanie maszyn, urządzeń i/lub przyjmowanie klientów w budynku mieszkalnym.
	Garaż/budynek gospodarczy, które nie stanowi jednej bryły z budynkiem mieszkalnym. Garaż/budynek gospodarczy, musi być trwale związany z podłożem, nie mogą to być tzw. blaszaki.


