
O szczegóły pytaj w salonach Fotoforma.
Ubezpieczenie dostarcza Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

i nie płać za jego naprawę  
nawet do 5 lat  
od chwili zakupu!

Ubezpiecz swój sprzęt
fotograficzny

Skorzystaj już dziś i wykup 
Dodatkową ochronę urządzeń!

Przed zgłoszeniem awarii:
 » Upewnij się, czy urządzenie zostało poprawnie 
włączone

 » Sprawdź, czy urządzenie nie ma usterki, która 
może zostać usunięta samodzielnie

 » Przygotuj dokument ubezpieczenia i dowód 
zakupu sprzętu

 » W przypadku kradzieży z włamaniem 
lub rabunku, dodatkowo wymagane jest 
potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na Policji.

Ochrona urządzeń dla Klientów Fotoforma jest produktem ubezpieczeniowym 
oferowanym przez TU EUROPA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, nie stanowi gwarancji 
jakości produktu w rozumieniu art. 577-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121, t. jedn.), ani też rękojmi za wady fizyczne lub prawne.  
Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 
art. 66 kodeksu cywilnego.
Szczegółowe warunki odpowiedzialności oraz wyłączenia zawarte są w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowej ochrony urządzeń dla Klientów Fotoforma 
dostępnych u doradcy w sklepach Fotoforma.
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. Zezwolenie MF nr DU/2849/A/CG/94 z 07.11.1994 r. 
na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.



PAKIET AWARIA

 » Bezpłatny serwis
  Nie ponosisz kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu 

nawet do 5 lat od chwili zakupu

 » Prosta realizacja świadczenia
  Organizujemy transport urządzenia do i z punktu ser-

wisowego oraz zapewniamy organizację i pokrycie 
kosztów naprawy

 » Karta podarunkowa
  W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia 

otrzymasz kartę podarunkową na zakupy w sklepach 
sieci Fotoforma o wartości odpowiadającej sumie 
ubezpieczenia

 » Naprawa sprzętu przez profesjonalny serwis
  Gwarancja, że Twój sprzęt trafi w ręce profesjonalnego 

serwisu

Numer Twojej Polisy: 

PAKIET AWARIA, PRZYPADKOWE 
USZKODZENIE I KRADZIEŻ

Ochrona urządzenia w przypadku awarii, w takim samym 
zakresie jak Pakiet Awaria. 

Dodatkowo poszerzony jest o ryzyka przypadkowego 
uszkodzenia oraz kradzieży z włamaniem i rabunku

 » Przypadkowe uszkodzenie 
  uszkodzenie urządzenia, powstałe na skutek nagłego, 

niemożliwego do przewidzenia i uniknięcia zdarzenia, 
powodujące przerwanie funkcji lub nieprawidłowe 
funkcjonowanie przedmiotu ubezpieczenia, wymaga-
jące naprawy, wymiany części lub całego urządzenia,

 » Kradzież sprzętu
 dotyczy kradzieży z włamaniem lub rabunku

Jak zgłosić szkodę? 

71 36 92 887
online: za pomocą formularza  

na www.tueuropa.pl

 » Oszczędność czasu i pieniędzy

 » Organizacja i pokrycie kosztów transportu 
do i z serwisu

 » Karta podarunkowa w przypadku, gdy 
naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna

 » Wygoda – zgłaszanie szkody przez telefon

 » Naprawa przez profesjonalny serwis

Korzyści dla Ciebie:




