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Generator ubezpieczeń dla ubezpieczeń rekreacyjnych EIS
Tylko kilka prostych kroków, aby wygenerować ofertę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
kompleksowego ubezpieczenia od wypadków i pasażerów
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Użytek komercyjny

w tym ryzyko regat

Transponder

Członek klubu

Komercyjne wykorzystanie to czarterowanie
pojazdu rekreacyjnego.

Pojazdy specjalne, takie jak skutery wodne,
skutery wodne, żebra i łodzie sportowe ze stałym
zainstalowanym transponderem GPS / GSM,
otrzymują zniżkę premium w ramach
kompleksowej ochrony. W przypadku jachtów
motorowych o wartości ponad 300 000, - EUR
obowiązkowy jest system satelitarny.

W ramach ubezpieczenia EIS TOP ryzyko regat
jest automatycznie uwzględniane. W okładce
BASIC regaty muszą być uwzględnione
opcjonalnie.
W przypadku większości pojazdów specjalnych z
odpowiednim członkostwem w klubie jachtowym
(na przykład Jetboat-Club) zniżka premium jest
przyznawana w ramach pełnej ochrony
ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie

Odpowiedzialność
Kompleksowe ubezpieczenie
Ubezpieczenie wypadkowe pasażerów

Deklaracja zgody zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych
Zgadzam się, że w wymaganym zakresie EIS może przekazywać ubezpieczycielom dane pochodzące z
dokumentów aplikacyjnych lub z wykonania dokumentu (składki, zdarzenia utraty, ryzyko / zmiany umowy)
, reasekuratorzy i likwidatorzy roszczeń oraz że ogólne dane dotyczące wniosku, umowy i usług mogą
zostać zapisane, o ile służy to celowemu wykonywaniu moich spraw ubezpieczeniowych. Zgadzam się
również, że EIS skontaktował się ze mną w sprawie obszernego wsparcia przez telefon i niezaszyfrowaną
wiadomość e-mail.
Uwaga - w celu ciągłego dostosowywania i ulepszania naszej witryny używamy plików cookie. Korzystając
z tej strony, akceptujesz pliki cookie.
Bez wpływu na umowę i odwołalne w dowolnym momencie zgadzam się również, że EIS może
wykorzystywać moje dane w celu doradztwa i wsparcia w innych usługach finansowych. Polityka
prywatności
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie dokumentów istotnych
z punktu widzenia umowy e-mailem Zgadzam się, że w celu zmniejszenia kosztów administracyjnych i z
ekologicznego punktu widzenia, przekazanie dokumentów związanych z umową, w szczególności oferty
ubezpieczenia, arkusza informacyjnego dotyczącego ubezpieczenia , ogólne informacje o kliencie z
klauzulą zgody zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych i oświadczeniem o odwołaniu, warunkami
ubezpieczenia, polisą, dodatkami, fakturami i przypomnieniami, od EIS do mnie, wbrew przepisom
prawnym, odbywa się wyłącznie za pomocą niezaszyfrowanej wiadomości e-mail. Na żądanie EIS
dostarczy Ci cyfrową kopię wniosku i dokumentów umownych w ustawowych okresach przechowywania.
Żądanie należy wysłać na adres antrag@eis-insurance.com.
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Kliknij tutaj, aby zobaczyć swoją ofertę

Ubezpieczenia EIS
W przypadku jakichkolwiek pytań lub innych kwestii jesteśmy
do Twojej dyspozycji. Możesz skontaktować się z nami
telefonicznie

+48 602 627 003
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