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Dermatologia i Medycyna Estetyczna  
– Małgorzata Kochanek

Moja firma

Dane pojazdu: 
Marka/Model: LAND ROVER Range Rover
Pojemność: 1998 cm³
Paliwo: benzyna
Skrzynia biegów: automatyczna
Moc: 221 kW
Rok produkcji: 2019
Nr rejestracyjny: GD343UU
Nr VIN: SALYA2BX2KA223054
Data pierwszej rejestracji: 2019-12-17
Przebieg: 96 000 km
Komplet kluczy: 2
Suma ubezpieczenia: przepisz z Eurotax

Oczekiwania klienta:
• OC posiadacza pojazdu + ubezpieczenie szyb
• AC ochrona od wszystkich zdarzeń (naprawa w ASO)
• NNW KiP (najwyższa SU)
• Assistance (najwyższy pakiet)

Ogień i zdarzenia losowe

Kradzież

Odpowiedzialność cywilna 

OC posiadacza pojazdu, AC, NNW KiP

NNW

Klient

Dom 
ul. Abrahama 1, 81-352 Gdynia

Oczekiwania klienta: 
•  klientka najbardziej obawia się zniszczenia laseru, który 

wykorzystuje do zabiegów oraz pożaru
• rozszerzenie o powódź (brak szkód)
• cesja na dom – Bank Pekao – dowolny oddział 

Budynek: 1 000 000 zł
Wyposażenie: 40 000 zł
Rzeczy osobiste: 50 000 zł

Wyposażenie gabinetu: 80 000 zł
Środki obrotowe 6 000 zł

Klientka, matka samotnie wychowująca 2 dzieci, pracuje w Akademi Medycznej 
w Gdańsku, dodatkowo prowadzi w domu prywatną praktykę  DERMATOLOGIA 
I MEDYCYNA ESTETYCZNA – Małgorzata Kochanek. Dzieci Pani Małgorzaty są 
w wieku 13 lat i 16 lat, czynnie uprawiają lekkoatletykę w związku z tym często 
maję drobne kontuzje. Ponadto uwielbiają jazdę na hulajnodze. Pani Małgorzata 
Kochanek mieszka z rodziną w domu wolnostojącym, jednopiętrowym, w którym 
prowadzi działalność gospodarczą, o powierzchni 150 m². Nieruchomość 
jest o konstrukcji niepalnej, o skośnym dachu pokrytym dachówką z oknami 
dachowymi, bez piwnicy i nie jest przedmiotem najmu.

Budynek: 50 000 zł
Wyposażenie: 20 000 zł
Rzeczy osobiste: 30 000 zł

Wyposażenie gabinetu: 80 000 zł
Środki obrotowe: 6 000 zł

Oczekiwania klienta: 
klientka ma zamontowany szyld na elewacji, oczekuje ochrony na wypadek 
wandalizmu

koszty leczenia oraz pomoc medyczna, SU: 100 000 zł 

•  szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem 
czynności życia prywatnego

•  szkody wyrządzone w związku z wykonywanym zawodem lekarza


