KARTA PRODUKTU CONCORDIA DOM
Ubezpieczyciel

Ubezpieczający/Ubezpieczony

Ubezpieczycielem
jest
Concordia
Polska
Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu przy
ul. S. Małachowskiego 10.

Ubezpieczający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera
umowę ubezpieczenia i jest zobowiązana do opłacenia składki.
Ubezpieczony – oznacza osobę, której Ubezpieczyciel udziela
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie przewidzianym w warunkach
ubezpieczenia.

Produkt kierowany do:

Zastosowanie produktu:

Osób fizycznych będących właścicielami domu, mieszkania,
nieruchomości w budowie, garażu wolnostojącego lub budynku
gospodarczego, budowli bądź mikroinstalacji względnie osób
fizycznych, którym przysługują do tego mienia ograniczone prawa
rzeczowe, o których mowa w § 6 ust. 1 SWU.

1. Zabezpieczenie kredytu.
2. Ochrona prywatnego mienia Ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia § 13, § 17, § 31, § 37, § 45, § 51 SWU
W zależności od przyjętego wariantu ubezpieczenia, w ramach produktu Concordia DOM może zostać udzielona ochrona w zakresie:
1) Ubezpieczenie mienia od:
a) ognia i innych zdarzeń losowych (w ryzykach: pożaru, huraganu, uderzenia pioruna, gradu, wybuchu, uderzenia pojazdu, upadku statku
powietrznego, powodzi, deszczu nawalnego, lawiny, spływu wód po zboczach, zapadania się ziemi, osuwania się ziemi, trzęsienia ziemi, dymu
i sadzy, naporu śniegu, huku ponaddźwiękowego, zalania, przepięcia, zniszczenia w wyniku akcji ratowniczej, upadku drzew, masztów,
budynków oraz ich elementów na przedmiot ubezpieczenia),
b) kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji (dotyczy ruchomości domowych i stałych elementów wyposażania),
c) stłuczenia i pęknięcia (dotyczy oszklenia zewnętrznego i wewnętrznego),
2) Ubezpieczenie porady prawnej,
3) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Opis świadczeń § 22, § 29, § 33, § 38 SWU
I. W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku wysokość szkody w
ubezpieczonym mieniu określa się:
1) w przypadku gdy możliwe jest przywrócenie danego przedmiotu do stanu poprzedzającego szkodę – szkoda równa jest kosztom naprawy lub
remontu, z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji i materiałów (koszty określane są na podstawie przedstawionych
rachunków i faktur, kalkulacji kosztów lub kosztorysu naprawy/remontu sporządzonego przez TU);
2) w przypadku gdy nie jest możliwe przywrócenie przedmiotu do stanu poprzedzającego szkodę lub w przypadku szkody całkowitej – szkoda
jest równa wartości ubezpieczeniowej przedmiotu po odjęciu pozostałości po szkodzie.
Szkoda całkowita – ma miejsce w sytuacji, gdy koszt naprawy lub remontu danego przedmiotu przekracza 80% jego wartości ubezpieczeniowej.
II. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym – świadczenie polega na wypłacie odszkodowania poszkodowanemu lub
obrony osoby ubezpieczonej przed nieuzasadnionym roszczeniem w sposób określony w SWU. Ubezpieczyciel w granicach sumy gwarancyjnej:
1) pokrywa również koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem w celu ustalenia okoliczności lub
wartości szkody,
2) niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodą. Jeżeli w wyniku wypadku, który
powoduje odpowiedzialność Ubezpieczonego, objętą ochroną ubezpieczeniową, zostanie przeciwko sprawcy szkody wdrożone postępowanie
karne, Ubezpieczyciel pokrywa koszty obrony, jeżeli zażądał powołania obrońcy lub wyraził zgodę na pokrycie związanych z tym kosztów.
III. W ubezpieczeniu porady prawnej w życiu prywatnym – w zakresie porady prawnej obejmuje konsultacje prawne a także opinie prawne (2 usługi
w rocznym okresie ubezpieczenia), a także przesłanie wzorów umów i wzorów pism należących do powszechnego obrotu, przesłanie tekstów
aktów prawnych oraz udzielanie informacji teleadresowych dotyczących kancelarii prawnych, notarialnych, biur doradztwa podatkowego, sądów i
prokuratur (3 usługi w rocznym okresie ubezpieczenia).
Czynniki mające wpływ na wysokość świadczeń § 8, § 19, § 29, § 32 § 39, § 47, § 59 SWU.
Ubezpieczyciel stosuje karencję:
1) w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych w następujących ryzykach: powódź, spływ wód po zboczach, napór śniegu - 15 dni od
dnia zawarcia Umowy.
2) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w następstwie zalania – 15 dni od dnia zawarcia Umowy.
W okresie karencji ochrona ubezpieczeniowa nie jest udzielana. Karencja w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej nie ma zastosowania w przypadku Umowy kontynuowanej w Concordia Polska TUW.
Dodatkowo w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej karencja nie obowiązuje również jeśli zostanie zawarta Umowa z zachowaniem
ciągłości ochrony ubezpieczeniowej polisy zawartej z innym Ubezpieczycielem niż Concordia Polska TUW obejmującej okres poprzedzający
zawarcie Umowy oraz obejmującej zakresem ochrony ubezpieczeniowej ryzyko zalania (konieczne przedstawienie polisy).
Na wysokość odszkodowania ma wpływ stopień zużycia technicznego danego mienia. Stopień zużycia technicznego określony jest w § 29 ust. 8 i 9
SWU.
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Na wysokość świadczenia mają wpływ udziały własne oraz franszyzy określone w dokumencie ubezpieczenia lub § 32 ust. 4; § 47 ust. 8; § 59 ust. 5
SWU.
Na wysokość świadczenia mają również wpływ limity odpowiedzialności Towarzystwa określone w dokumencie ubezpieczenia lub § 19 ust. 4; § 39;
§ 47 ust. 9; § 59 ust. 4 SWU.
Rodzaj mienia
Ruchomości domowe oraz stałe elementy
wyposażenia znajdujące się w
pomieszczeniach przynależnych,
budowlach, garażach i budynkach
gospodarczych

Limity odpowiedzialności
10 % sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia
od ognia i innych zdarzeń losowych
10 % sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia
od kradzieży z włamaniem

Wyroby z metali szlachetnych, kamieni
szlachetnych, półszlachetnych i
syntetycznych, pereł, korali, bursztynów
oraz futrach

10 % sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia
od ognia i innych zdarzeń losowych

Zdarzenie
Dewastacja
(dot. ruchomości domowych i stałych
elementów wyposażenia)
Powódź
(dot. ruchomości domowych i stałych
elementów wyposażenia)
Przepięcia
(dot. mikroinstalacji)

Limity odpowiedzialności

10 % sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia
od kradzieży z włamaniem

10 % sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia
od ognia i innych zdarzeń losowych
50 % sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia
od ognia i innych zdarzeń losowych
50 % sumy ubezpieczenia mikroinstalacji, nie więcej niż 40 000 zł

Okres ochrony ubezpieczeniowej § 8 SWU Rozwiązanie Umowy § 7 SWU
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w okresie ubezpieczenia, który wskazany jest w dokumencie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową nas podstawie SWU, które miały miejsce w okresie
ubezpieczenia. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa wygasa z chwilą rozwiązania Umowy.
Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu m.in. wskutek: odstąpienia od Umowy Ubezpieczającego, wypowiedzenia Umowy, z chwilą utraty prawa
własności do ubezpieczonego mienia nieopłacenia przez Ubezpieczającego składki - w dniu wskazanym na wezwaniu do zapłaty, zgodnie z § 7 ust.
3 pkt. 5, upływu okresu ubezpieczenia. Pełen katalog sposobów zakończenia Umowy i szczegóły zawarto w § 7 SWU.

Zgłaszanie szkód i odwołań § 18, § 20, § 21, § 23 OWU
1. Zgłoszenie szkody powinno nastąpić niezwłocznie, o ile to możliwe nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od uzyskania o niej informacji.
2. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia,
Ubezpieczyciel informuje o tym Ubezpieczającego i Ubezpieczonego lub Uprawnionego z Umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty są potrzebne
do ustalenia świadczenia.
3. Jeżeli w terminach określonych w Umowie lub ustawie Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą
roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części.
4. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym
pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową
odmowę wypłaty świadczenia.
5. Informacja Ubezpieczyciela zawiera pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
Zasady rozpatrywania reklamacji
1. Klientowi przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Ubezpieczyciela bądź świadczonych przez Bank a
związanych umową ubezpieczenia, której Ubezpieczyciel jest stroną. Poprzez reklamację rozumie się każde wystąpienie Klienta lub jego
pełnomocnika, zawierające zastrzeżenia dotyczące działalności Ubezpieczyciela bądź działalności Banku związanej z Umową ubezpieczenia,
której Ubezpieczyciel jest stroną.
2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta lub jego pełnomocnika:
1) osobiście w siedzibie Ubezpieczyciela, jego Oddziałach lub u agentów ubezpieczeniowych działających w imieniu Towarzystwa (w
szczególności w placówce Banku);
2) pisemnie na adres: Ubezpieczyciela: ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań,
3) telefonicznie pod numerem telefonu 61 858 48 00,
4) jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: skargi@concordiaubezpieczenia.pl.
3. Ubezpieczyciel udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
4. W uzasadnionych przypadkach termin do udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni (w odniesieniu do reklamacji składanych
przez osoby fizyczne) lub do 90 dni (w odniesieniu do reklamacji składanych przez podmioty inne niż osoby fizyczne). Jednakże w razie
zaistnienia takiej sytuacji, Klient jest uprzednio informowany o wystąpieniu okoliczności, które wymagają dodatkowych ustaleń i stanowią
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przyczynę udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym.
5. Odpowiedź na złożoną reklamację jest udzielana Klientowi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek
Klienta odpowiedź na złożoną reklamację może zostać udzielona pocztą elektroniczną.
6. Ubezpieczyciel na żądanie składającego reklamację potwierdza fakt jej złożenia pisemnie lub w inny uzgodniony z nim sposób.

Podmiot uprawniony do otrzymania świadczenia § 28 SWU
W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, uprawnionym do otrzymania świadczenia jest Ubezpieczony.
W przypadku przeniesienia praw z Umowy ubezpieczenia na Bank (cesja) uprawnionym do odszkodowania jest Bank.

Wysokość i sposób naliczania kosztów § 4, § 9 SWU
Składkę oblicza się za cały okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela na podstawie obowiązującej taryfy w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia z
uwzględnieniem zwyżek i zniżek w składce wynikających z taryfy. Wysokość składki zależy m. in. od: zakresu ubezpieczenia, długości okresu
ubezpieczenia, wysokości sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjnej. Wysokość składki może być również ustalona na podstawie indywidualnej
oceny ryzyka.
Składka ubezpieczeniowa jest opłacana jednorazowo lub w ratach.
Wysokość składki oraz termin/y płatności są wskazane w dokumencie ubezpieczenia (polisa).

Najważniejsze wyłączenia odpowiedzialności § 14, § 18, § 32, § 41, § 47, § 52 SWU
I. W zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych:
1. Ubezpieczenie nie obejmuje:
 budynków i budowli wybudowanych bez wymaganych zezwoleń lub nie spełniających warunków prawa budowlanego,
 budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, dla których istnieje ustawowy obowiązek ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń
losowych budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 budynków, których powierzchnia mieszkalna jest mniejsza niż 50% powierzchni całkowitej,
 szklarni, namiotów, inspektów lub tuneli foliowych,
 mieszkań, domów jednorodzinnych opuszczonych (pustostan) lub przeznaczonych do rozbiórki.
2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:
 wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie; jednak odszkodowanie za szkodę wynikłą z
rażącego niedbalstwa należy się, jeżeli odpowiada to względom słuszności,
 wyrządzone w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków
zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście zdarzenia,
 wywołane błędem w sztuce budowlanej, wadami konstrukcyjnymi, nieprawidłowym montażem lub wynikające z zastosowanych wyrobów
i materiałów budowlanych,
 powstałe wskutek działań wojennych, strajków, zamieszek, rozruchów społecznych, aktów terrorystycznych, wprowadzenia stanu wojennego
(wyjątkowego),
 powstałe w trakcie rozbiórki, przy rozbudowie, przebudowie, jeżeli Ubezpieczony nie dysponuje wymaganą decyzją właściwego organu
nadzoru budowlanego,
 powstałe wskutek zawilgocenia z powodu nieszczelności instalacji wodno-kanalizacyjnej, systematycznego zawilgocenia lub zalania wodą
z powodu nieszczelności innych urządzeń rozprowadzających wodę bądź parę lub urządzeń odprowadzających wodę z dachów (rur
spustowych i rynien) lub złego stanu dachu, a także braku zabezpieczenia otworów dachowych, balkonów, tarasów, okien, jeżeli konserwacja
tych instalacji, urządzeń lub elementów budynku należała do obowiązków Ubezpieczonego, lub jeżeli – wiedząc o istniejących zaniedbaniach
w tym zakresie – nie występował pisemnie do właściciela lub administratora budynku z żądaniem ich usunięcia.
II. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym:
1. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
 wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego; jednak odszkodowanie za szkodę wynikłą z rażącego
niedbalstwa należy się, jeżeli odpowiada to względom słuszności,
 wyrządzonych osobom bliskim, albo osobom przez nie zatrudnionym, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia,
 wyrządzonych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków
zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego,
 związanych z zawodowym uprawianiem sportu, a także amatorskim uprawianiem narciarstwa, snowboardu oraz sportów wysokiego ryzyka,
 związanych z wynajmem nieruchomości, w tym szkód wyrządzonych najemcom,
 spowodowanych przez psy agresywne, których posiadaczem jest Ubezpieczony,
 objętych zakresem ubezpieczenia w ramach ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, nawet
w przypadku gdy stosowna umowa ubezpieczenia obowiązkowego nie została zawarta.
2. Ubezpieczenie nie pokrywa grzywien, kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar o charakterze pieniężnym, w tym również kar
umownych oraz odszkodowań o charakterze karnym, nałożonych na Ubezpieczonego.
III. W zakresie ubezpieczenia porady prawnej w życiu prywatnym:
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1. Ubezpieczenie nie obejmuje obrony interesów prawnych:
pozostających w bezpośrednim lub pośrednim związku z działaniami wojennymi, niepokojami społecznymi, rozruchami, strajkami, lokautem
i trzęsieniami ziemi,
 zakresu prawa podatkowego, celnego oraz dotyczącego innych opłat publicznoprawnych, a także prawa karnego skarbowego,
 z zakresu prawa handlowego, prawa spółek handlowych, umów agencyjnych, prawa funduszy inwestycyjnych, prawa obligacji, papierów
wartościowych, prawa spółdzielczego i prawa dotyczącego spółdzielni mieszkaniowych, prawa o stowarzyszeniach i związkach zawodowych
oraz z zakresu zbiorowego prawa pracy i zbiorowego prawa regulującego status urzędników państwowych i samorządowych,
 z zakresu prawa patentowego, autorskiego, znaków towarowych, pozostałego prawa własności intelektualnej i przemysłowej, prawa ochrony
konkurencji (antymonopolowego) oraz prawa dotyczącego zasad konkurencji,
 z zakresu prawa budowlanego i pozostających w związku z:
a) nabyciem albo zbyciem nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę,
b) planowaniem, projektowaniem lub budową budynku albo części budynku, które są własnością lub znajdują się w posiadaniu
Ubezpieczonego albo też Ubezpieczony zamierza je nabyć albo objąć w posiadanie,
c) przebudową nieruchomości, budynku lub części budynku, jeśli do jej dokonania konieczne jest uzyskanie jakichkolwiek zezwoleń lub
pozwoleń, a nieruchomość, budynek lub część budynku są własnością lub znajdują się w posiadaniu Ubezpieczonego albo też
Ubezpieczony zamierza je nabyć albo objąć w posiadanie,
d) finansowaniem przedsięwzięć określonych w punktach a)-c).
IV. W zakresie ubezpieczenia mikroinstalacji:
1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:
 szkody powstałe w wyniku wady instalacji elektrycznej nieposiadającej odbioru technicznego,
 szkody powstałe w wyniku wybuchu wywołanego przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych lub eksploatacyjnych,
 szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego lub wadliwego montażu lub demontażu mikroinstalacji,
 szkody powstałe w wyniku uszkodzeń, które są objęte gwarancją udzielaną przez producenta, dostawcę, sprzedawcę, serwisanta, warunkami
gwarancji lub warunkami reklamacji,
 szkody powstałe w wyniku montażu mikroinstalacji przez firmy lub osoby nieposiadające stosownych uprawnień do wykonywania tych
czynności, o których mowa w obowiązujących przepisach prawa.
V. W zakresie ubezpieczenia oszklenia zewnętrznego i wewnętrznego od stłuczenia lub pęknięcia:
1. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
 w szklanych i kamiennych wykładzinach podłogowych,
 w szybach zainstalowanych w urządzeniach technicznych i wszelkiego rodzaju instalacjach,
 polegające na poplamieniu, zmianie barw, zadrapaniu, porysowaniu lub odpryśnięciu kawałków powierzchni ubezpieczonych przedmiotów,
 powstałe podczas przewozu, montażu lub demontażu ubezpieczonego przedmiotu, prowadzenia prac konserwacyjnych lub naprawczych,
 powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu lub wady produkcyjnej.
Pełen zakres wyłączeń dla poszczególnych ubezpieczeń został określony w § 14, § 18, § 32, § 41, § 47, § 52 SWU.

Informacja o konsekwencjach wcześniejszego rozwiązania Umowy ubezpieczenia
W przypadku rozwiązania Umowy ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za
okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Składkę należną do zwrotu oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień niewykorzystanego okresu
ubezpieczenia. Zwrot składki nie przysługuje w przypadku całkowitego wykorzystania ochrony ubezpieczeniowej, przez co rozumie się wypłacenie
świadczenia wyczerpującego sumę ubezpieczenia lub wypłacenie odszkodowania w przypadku szkody całkowitej w przedmiocie ubezpieczenia.

Regulacje podatkowe
Świadczenia ubezpieczeniowe opodatkowane są na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Bank w niniejszej ofercie pełni rolę Pośrednika Concordii Polska TUW
Karta Produktu została przygotowana na podstawie Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance wydanej przez Komisję Nadzoru
Finansowego w czerwcu 2014 r. i ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o produkcie i pomóc Klientowi w zrozumieniu cech produktu. Niniejszy dokument ma
jedynie charakter informacyjny i nie stanowi integralnej części Umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia jest zawierana w oparciu o postanowienia dokumentu
ubezpieczenia oraz treść SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM (SWU) oraz ewentualnych klauzul
dodatkowych. Zakres i warunki udzielanej ochrony ubezpieczeniowej oraz prawa i obowiązki Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego wynikają z postanowień tych
dokumentów. Decyzję o przystąpieniu do/zawarciu Umowy ubezpieczenia podejmij po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, w tym zwłaszcza
z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Jeśli nie rozumiesz cech produktu zawartych w niniejszej Karcie albo nie jesteś pewien, czy produkt jest dla Ciebie odpowiedni,
skorzystaj z usług profesjonalnego doradcy w tym zakresie przed przystąpieniem do Umowy ubezpieczenia/podpisaniem Umowy ubezpieczenia.

Concordia Polska
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań
tel. (+48) 61 858 48 00, fax (+48) 61 858 48 01

www.concordiaubezpieczenia.pl
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