Pamiętaj
w przypadku kolizji obowiązkiem uczestników jest niezwłoczne
usunięcie z jezdni pojazdów biorących w nich udział. Nie wolno
jednak tego robić, jeśli doszło do wypadku z ofiarami. Czasami
usunięcie pojazdu nie będzie możliwe, wtedy obowiązkiem
kierowcy jest odpowiednio oznakować miejsce zdarzenia. Musi on
- jeśli jest to możliwe – włączyć światła awaryjne, a także ustawić
trójkąt ostrzegawczy.
Jeśli do kolizji doszło na autostradzie lub drodze ekspresowej
trójkąt ustawiamy w odległości 100 m od unieruchomionych
pojazdów. Na innych drogach poza obszarem zabudowanym w
odległości od 30-50 m od pojazdów. Kiedy na miejsce przybędą
policjanci, to oni "przejmują dowodzenie". Uczestnicy kolizji mają
obowiązek bezwzględniedostosować się do poleceń wydawanych
przez funkcjonariuszy.
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NASZA OFERTA
Ubezpieczenia na życie
- na wypadek śmierci lub inwalidztwa
- grupowe już od 1 osoby
- dla osób do 70 roku życia bez kwestionariusza
medycznego
- pod kredyt
- polisy ochronne
- polisy kapitałowe
- polisy inwestycyjne

Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne w 17
Towarzystwach Ubezpieczeniowych
- ubezpieczenie OC, AC ,NNW, Assistance
samochodu
- każdy klient dostaje porównanie składki OC
swojego samochodu w kilkunastu TU
- ubezpieczenie domu, mieszkania
- ubezpieczenie majątku firmy
- ubezpieczenie OC firmy
- ubezpieczenie OC zawodowe, w tym lekarzy
- ubezpieczenia specjalistyczne
- ubezpieczenia zdrowotne - szybki dostęp do lekarzy

•
•Telefony ALARMOWE

•112 - numer alarmowy,
•984
•985
•991
•992
•993
•994
•997
•998
•999

- Pogotowie Rzeczne,
- Ratownictwo Morskie i Górskie,
- Pogotowie Energetyczne,
- Pogotowie Gazowe,
- Pogotowie Ciepłownicze,
- Pogotowie Wodociągowe,
- Policja,
- Straż Pożarna,
– Pogotowie Ratunkowe

TY wiesz, co jest dla Ciebie i Twoich najbliższych ważne!
MY zadbamy o
Twoje i Twoich najbliższych poczucie bezpieczeństwa mając na
uwadze Wasze potrzeby, poczucie bezpieczeństwa i pewność
siebie!
JEŚLI:
- masz samochód
- masz dom lub mieszkanie
- wynajmujesz dom lub mieszkanie
- podróżujesz
- prowadzisz firmę
- jesteś rodzicem
Odwiedź nas i dowiedz się jakie mamy dla Ciebie rozwiązania.

