
Witajcie! To moja rodzina. Moja małżonka Ania, mój 12 
letni syn Piotr, córeczka Zuzia lat 8 i nasz pies Becik. 

Ja mam na imię Adam.

Przez najbliższych kilka tygodni będziemy gościć na Waszych monitorach. 
Chcielibyśmy opowiedzieć Wam o naszym nowym domu i o nas samych. 

Chcielibyśmy również podzielić się naszymi spostrzeżeniami na temat 
ubezpieczeń… Zaufaliśmy Proama i chcemy Wam opowiedzieć dlaczego.

Zacznijmy jednak od tego, że nie znamy się na ubezpieczeniach… 
moja żona jest nauczycielką w szkole podstawowej,

A ja pracuję jako 
menadżer hotelu… 
na szczęście mamy 

kogoś, kto naprawdę 
dobrze się zna na 
ubezpieczeniach!

To Pan Marek 
- nasz  Agent ubezpieczeniowy
to właśnie on doradził nam zakup 
polisy ubezpieczeniowej w PROAMA. 
Powiedział, że dzięki polisie mieszkaniowej 
w Proama oszczędzisz na składce, 
ale nie na jakości. Zaufaliśmy mu, 
a teraz opowiemy Wam dlaczego. 
Za bardzo rozsądną składkę (w przeliczeniu 
1 zł dziennie) otrzymaliśmy gwarancję 
szerokiego zakresu ochrony:

Ubezpieczyliśmy mury domu wraz 
ze stałymi elementami

Ubezpieczyliśmy 
również rzeczy 
znajdujące się 
w środku. 
Najbardziej 
zależało nam na 
ochronie elektroniki, 
głównie telewizora 
i służbowego 
laptopa żony przed 
włamaniem.

Wykupiliśmy również OC w życiu prywatnym - zwłaszcza że mamy psa,
który bardzo nie lubi listonosza!

cdn...

Pan Marek powiedział nam również, 
że tylko połowa domów i mieszkań w 
Polsce posiada polisę mieszkaniową. To 
przerażające, bo w jednej chwili można 
przecież stracić dorobek całego życia!

Wielu Klientów, którzy posiadają 
polisy mieszkaniowe kupili je dla 
banku, nie dla siebie. Często słyszę, 
że kogoś na polisę mieszkaniową nie 
stać. Pytam wtedy: czy stać Państwa, 

aby takiej polisy nie mieć?

Tak, 
to niestety 
prawda…

Raz, dwa, trzy! 
Dzisiaj skrojony 

będziesz Ty!

Chłopaki, 
muszę lecieć!

To co dzisiaj 
uderzamy w ten 

po lewej?

Czy odkupicie sobie laptopa, pralkę, telewizor 
uszkodzone na skutek przepięcia?

Czy odkupicie spodnie listonoszowi, którego wyjątkowo niekulturalnie 
powitał Wasz pies?

Z pomocą Pana Marka wybraliśmy 
ubezpieczenie spośród kilkudziesięciu 
przedstawionych ofert. Czytając OWU, 
próbowaliśmy wypisać sobie najważniejsze 

różnice i porównać ceny.

Następnie zadaliśmy sobie pytanie, 
czy w sytuacji konkretnego, życiowego zdarzenia, 
z polisy zostanie wypłacone odszkodowanie?

?

Czy jeśli parkując jak najbliżej mojej 
bramy garażowej, przez nieuwagę, uderzę 
w nią moim autem to polisa pokryje koszty 

jej naprawy?

Czy w przypadku pożaru od kominka, 
wystarczy przedstawienie ubezpieczycielowi 
potwierdzenia przeglądu kominiarskiego, 

w formie zwykłego paragonu?

Czy jeśli zapatrzę się w ulubiony serial w TV 
i zapomnę o wodzie lejącej się do wanny, to 

czy polisa pokryje wyrządzone szkody?

W taki sposób wybraliśmy najlepszą, naszym 
zdaniem, ofertę ubezpieczenia mieszkania za 

rozsądną cenę – Proama Dom All Risk.

Często mówię swoim klientom, 
że zakup polisy jest o 
wiele trudniejszy niż zakup 
np. samochodu. Wybierając 
auto możemy sprawdzić 
jak podczas jazdy próbnej, 
pojazd trzyma się zakrętu. 
Wybierając polisę, kupujemy 
coś, czego nie widać. Są 
to zaufanie i gwarancja, 
że gdy wydarzy się coś 
złego, dostaniemy finansowe 
wsparcie by móc odbudować 
to co straciliśmy.

Pan Marek pokazał nam, gdzie w OWU 
znajdują się odpowiedzi na te pytania. 

Czy na pewno złodzieje ominą Waszą, przecież 
bezpieczną okolicę?
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