UBEZPIECZENIOWA

www.anasiewicz.pl

AGENCJA

Bogdan Anasiewicz
Twój Agent Ubezpieczeniowy

+48 601 396 486
Już od blisko 20 lat zajmuję się profesjonalnym doradztwem w zakresie ubezpieczeń.
Pomagam moim klientom w wyborze najlepszej oferty z pełnej gamy produktów ubezpieczeniowych, które strannnie dobieram
do Państwa prywatnych lub biznesowych wymagań. Doradzam w sprawach dotyczących przepisów prawa ubezpieczeniowego.
W ważnych sprawach (tj. nieszczęśliwy wypadek, itp.) jestem do dyspozycji 24h na dobę.
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Ubezpieczenie Grupowe
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TWÓJ DOM

TWOJA FIRMA

Bardzo często przez naszą bezmyślność, „oszczędność” tracimy dorobek
całego naszego życia w ciągu jednej
chwili. Ubezpieczenie Majątkowe to
jedno z najważniejszych ubezpieczeń
z całej gamy produktów ubezpieczeniowych, które zapewnia kompleksową ochrona na wypadek: działania
żywiołów (np. powódź, zalanie,
pożar), kradzieży z włamaniem,
rabunku, dewastacji lub awarii.

Twója firma to często Twój drugi dom,
odpowiedzialne jej prowadzenie to
wielka sztuka.
Czy zrobiłeś już wszystko, aby zabezpieczyć ją przed tym, co nieprzewidywalne?.
Mała i średnia firma znajdzie w AUBA
komplet potrzebnych jej ubezpieczeń.
Firmy mające przynajmniej 5 aut mogą
skorzystać ze specjalnego ubezpieczenia dla flot.
www.anasiewicz.pl
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Ubezpieczenie Lotnicze
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PODRÓŻ I WYPOCZYNEK

UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE

Z ubezpieczeniem turystycznym
możemy skupić się wyłącznie na
pozytywnych aspektach wypoczynku.
Zagubiony bagaż w czasie wakacji to
początek „przygody”, która niesie ze
sobą szereg konsekwencji. Ubezpiecz
swój bagaż podróżny aby w razie
utraty, uszkodzenia lub zniszczenia
otrzymać odszkodowanie na pokrycie
kosztów zakupu nowej garderoby,
drogiego sprzętu sportowego.

należy do najbardziej powszechnych
ubezpieczeń z całej palety produktów
ubezpieczeniowych. Najważniejszym
ubezpieczeniem komunikacyjnym
jest obowiązkowe ubezpieczenie OC,
następnie dobrowolne ubezpieczenie
AC i ubezpieczenie NNW. Pakiet
ubezpieczeniowy zawiera wszystkie
powyższe ubezpieczenia i należy do
najbardziej atrakcyjnych ofert.
www.anasiewicz.pl
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+48 601 396 486
bogdan(małpa)anasiewicz.pl

https://www.facebook.com/bogdan.anasiewicz.ubezpieczenia
https://plus.google.com/100844383350762197434
https://twitter.com/anasiewicz_pl

20-705 Lublin
ul. B.M. Cassino 53/108
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8:00 - 18:00
Poniedziałek - Piątek

