
 

 

Asekuracja24h 
Bezpłatna pomoc w procedurach poszkodowych. 

 

Certyfikat  
Pomoc od pierwszej godziny po zdarzeniu pod numerem telefonu: 

+48 22 122 80 72 
(koszt połączenia zgodny z cennikiem posiadanego przez siebie Operatora)  

 
 

W Twoich rękach jest bardzo ważny dokument, w którym znajdziesz informacje,  
w jakim zakresie otrzymujesz bezpłatne doradztwo prawne. 

  
Posiadając ten Certyfikat Otrzymujesz wsparcie po różnych zdarzeniach losowych,  dla siebie, rodziny i pracowników. 

Certyfikat dotyczy wsparcia oraz pomocy w przypadku zdarzeń losowych nie ze swojej winy. 
 

Zapewniamy Tobie : 
 
- bezpłatną analizę Twojej sprawy i indywidualnie przydzielonego specjalistę ds. procedur prawnych,   
 - pokrycie wszelkich kosztów postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego (m.in. wpisu sądowego, kosztów        
   biegłych sądowych, itp.), w razie wystąpienia na drogę sądową łącznie z opłaceniem adwokata, 
- możliwość stałego dostępu do swojej sprawy poprzez profesjonalny system online, 
- brak ryzyka – niczym nie ryzykujesz, bo ryzyko bierze na siebie kancelaria, brak kosztów w razie niewygranej sprawy. 

Zakres wsparcia w ramach Certyfikatu : 

 

Nielimitowane wsparcie zaraz po zdarzeniu i rozwiązania prawne  
z zakresu odszkodowań, w wielu przypadkach nawet do 20 lat wstecz: 
a) Po wypadkach komunikacyjnych.  
b) Świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. 
c) Po wypadkach w rolnictwie.  
d) Po wypadkach, w których sprawca uciekł i jest nieznany. 
e) Po poślizgnięciach i potknięciach w miejscach publicznych  
   w przypadkach, gdzie była policja, straż miejska, pogotowie, świadek. 
f) Po wypadku dziecka, które nie ukończyło 13 roku życia, a wybiegło   
   pod jadące auto i było uznane również za sprawcę. 
g) Dla każdego pasażera jadącego w aucie sprawcy lub w aucie    
    poszkodowanych. 
h) Zadośćuczynienie po stracie najbliższego członka rodziny w wypadku  
    nie ze swojej winy do 20 lat wstecz, dla współmałżonka, partnera/ki,  
    dzieci (łącznie z rentą), rodziców, dziadków, teściów, rodziców  
    chrzestnych, rodzeństwa. 
 
Dodatkowe dopłaty do wypłaconych odszkodowań do 3 lat wstecz za : 
a) szkody częściowe samochodów (nie trzeba być w posiadaniu auta).  
b) szkody za zalane mieszkania -  od 500zł do ponad 20tyś. zł. 
 
Zwroty nadpłaconych odsetek do 10 lat wstecz – przy kredytach 
frankowych  (zwrot od 50 tyś do ponad 300 tyś. zł ) 
 
Zwroty prowizji za wcześniej spłacone lub skonsolidowane kredyty, 
które były wzięte po 01.01.2012roku – odszkodowania nawet do ponad 
10 tyś zł. – możliwość obniżenia raty kredytu hipotecznego. 

Możliwość finansowania rehabilitacji powypadkowej oraz 
operacji medycznych. 
 
Kompleksowa pomoc medyczna bez kolejek w NFZ i bez 
wydawania pieniędzy.  
 
Sprzęt Rehabilitacyjny – w wielu sytuacjach bezpłatny. 
 
Pomoc dla opiekunów osób niepełnosprawnych. 
 
Pomoc fundacyjna dla osób z urazem kręgosłupa i po amputacji. 
 
 
Natychmiastowa pomoc w procedurach prawnych po 
zdarzeniach losowych. 
 
Bezpłatne wsparcie i pomoc specjalisty  w sprawie, podczas 
zbierania dowodów i wyjaśnieniu prawniczego języka, od pierwszej 
godziny  po zdarzeniu, tzw. „Złota Godzina” 
 
Bezpłatna pomoc w procedurach prawnych w sytuacjach: 

a) Uszkodzenia budynków i plonów rolnych po wichurach, 
suszach, gradobiciach. 

b) Pożary domów i budynków. 
 

Powyższe wydarzenia dotyczą też zdarzeń do 3 lat wstecz. 
Możesz otrzymać dopłaty do już wypłaconych odszkodowań bez 
sądów,  w ciągu 14 dni od złożenia dokumentów. 
 

Adres email: szkodyasekuracja@gmail.com                                      Dyrektor Oddziału świętokrzyskiego: Michał Trawka 

 Tel:                22 122 80 72                                                                                                                                 Tel:  511 007 618 


