Informujemy, iż Bank Spółdzielczy w Chodzieży współpracuje z Grupą Concordia, którą
tworzą – Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i Wielkopolskie
Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital S.A..
Dzięki współpracy oferujemy we wszystkich Placówkach naszego Banku następujące
ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń majątkowych i życiowych:
1. GRKB – Ubezpieczenie na życie Kredytobiorców
 w razie śmierci kredytobiorcy, uwolnienie najbliższych od pozostawionych długów
oraz zadbanie o utrzymanie dotychczasowego ich standardu życia
 pomoc w spłacie kredytu w przypadku utraty pracy lub trwałej niezdolności do pracy,
 dodatkowe środki finansowe w razie poważnego zachorowania.
2. Bezpieczna Karta, Bezpieczny Podróżnik
Bezpieczna Karta:
 ochrona w razie zagubienia, sfałszowania lub kradzieży karty,
 zwrot skradzionej gotówki pobranej z bankomatu,
 ubezpieczenie zakupionych za pomocą karty płatniczej towarów – w ciągu 30 dni
od daty zakupu.
Bezpieczny Podróżnik:
 zwrot kosztów leczenia za granicą w razie nagłego zachorowania lub wypadku,
 wypłatę świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego
wypadku,
 odszkodowanie w razie nieszczęśliwego wypadku w trakcie podróży.
3. Uprawy – Obowiązkowe ubezpieczenie upraw
 finansowe zabezpieczenie przed utratą najważniejszej inwestycji, jaką są dla rolnika
uprawy (odszkodowanie jest wypłacane między innymi, gdy uprawy zostały
zniszczone wskutek: gradu, złego przezimowania, przymrozków),
 dotacja do składki ubezpieczeniowej – 50% składki opłacane jest przez państwo,
 pomoc finansowa nie tylko ze strony ubezpieczyciela, ale również ze strony Państwa
w przypadku ogłoszenia klęski żywiołowej (uniknięcia kar za nie ubezpieczenie
upraw).
4. Agro Expert
a) ubezpieczenie maszyn rolniczych agro casco:
 odszkodowanie w razie kradzieży maszyny,
 środki na zakup nowej maszyny, w przypadku jej spalenia lub zniszczenia wskutek
między innymi powodzi, huraganu,
 pieniądze na naprawę maszyny, jeżeli została ona uszkodzona wskutek zderzenia
z innym pojazdem lub przedmiotem.

b) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów:
 wsparcie finansowe dla poszkodowanych w wypadku kierowcy i pasażerów
ubezpieczonej maszyny rolniczej,
 środki, które zostaną przekazane najbliższym w razie śmierci ubezpieczonego
pozwolą im na utrzymanie dotychczasowego standardu życia i uwolnią
od pozostawionych długów,
 w razie doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. złamania) zostanie
wypłacone odszkodowanie, które pomoże sfinansować potrzebne leczenie,
 dodatkowe pieniądze na potrzebny sprzęt medyczny np. protezy,
 pokrycie kosztów przeszkolenia zawodowego dla inwalidów.
c) ochrona prawna:
 telefoniczne porady prawne,
 dostęp do wzorów umów cywilnoprawnych, umów o pracę, aktualnych
i historycznych aktów prawnych,
 dostęp do informacji teleadresowych o prawnikach, notariuszach, sądach
i prokuraturach.
d) odpowiedzialność cywilna z tytułu usług międzysąsiedzkich:
 środki, które zwolnią nas od zobowiązań w razie wyrządzenia szkody w czasie
wykonywania prac lub usług związanych z działalnością rolniczą bądź
utrzymaniem gospodarstwa rolnego, gdy prace te wykonujemy na rzecz innych
rolników
5. Concordia Plus
a) ubezpieczenie mieszkania lub domu wraz z wyposażeniem:
 zapewnienie środków na remont lub odbudowę domu (mieszkania) w razie, gdy
zostanie on zniszczony wskutek między innymi powodzi, pożaru, huraganu,
 środki na naprawę okien, w których zostały potłuczone szyby,
 pokrycie kosztów zakupu nowego sprzętu elektronicznego, jeżeli został on
uszkodzony w wyniku przepięcia,
 odszkodowanie za skradzione wyposażenie mieszkania (sprzęt RTV, AGD itp.),
 pokrycie kosztów naprawy zabezpieczeń w przypadku włamania,
 pokrycie kosztów wynajęcia lokalu zastępczego w sytuacji, gdy nasze mieszkanie
nie jest możliwe do zamieszkania po powodzi, czy pożarze.
b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym:
 środki na spłatę roszczeń osób trzecich w przypadku, gdy nieumyślnie
wyrządziliśmy im krzywdę (w majątku i zdrowiu) np. nieszczelna pralka zalała
mieszkanie sąsiadów, nasze dziecko wybiło szybę w oknie sąsiedniego domu.
c) ochrona prawna:
 zorganizowanie usługi adwokackiej i pokrycie jej kosztów,
 zagwarantowanie środków finansowych na pokrycie kosztów prowadzenia sporów
sądowych,
 finansowe wsparcie w trudnych sytuacjach prawnych (kosztów poręczenia
majątkowego).
d) NNW:
 w razie doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. złamania) zostanie
wypłacone odszkodowanie, które pomoże sfinansować potrzebne leczenie,

 dodatkowe pieniądze na potrzebny sprzęt medyczny np. protezy,
 pokrycie kosztów przeszkolenia zawodowego dla inwalidów,
 środki, które zostaną przekazane najbliższym w razie śmierci ubezpieczonego
pozwolą im na utrzymanie dotychczasowego standardu życia i uwolnią od
pozostawionych długów,
 wypłata dziennego świadczenia w razie pobytu w szpitalu.
6. Komunikacja – Concordia Auto
a) OC komunikacyjne:
 sfinansowanie należnego odszkodowania dla osób trzecich, które ucierpiały
w wypadku,
 zadośćuczynienie za wyrządzone szkody w mieniu osób trzecich.
b) autocasco:
 odszkodowanie w razie kradzieży auta,
 środki na naprawę samochodu po wypadku,
 pieniądze na naprawę pojazdu w przypadku uszkodzenia przez osobę trzecią, bez
potrzeby oczekiwania na odszkodowanie z OC sprawcy.
c) assistance:
 organizacja pomocy i pokrycie jej kosztów w razie awarii pojazdu w czasie
podróży,
 jeżeli będzie to możliwe, naprawa pojazdu na miejscu awarii i umożliwienie
kontynuacji podróży,
 możliwość skorzystania z pojazdu zastępczego, zakwaterowania w hotelu
lub transportu osób, gdy naprawa pojazdu potrwa dłużej niż 12h,
 pomoc w przypadku wielu nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą spotkać klienta
podczas podróży samochodem, takich jak: brak paliwa, przebicie opony,
zatrzaśnięcie kluczyków,
 uzyskanie informacji np. o sposobie postępowania w razie wypadku, o adresach
stacji benzynowych czy warsztatów.
d) NNW kierowcy i pasażerów:
 wsparcie finansowe dla poszkodowanych w wypadku kierowcy i pasażerów
ubezpieczonego auta,
 środki, które zostaną przekazane najbliższym w razie śmierci ubezpieczonego
pozwolą im na utrzymanie dotychczasowego standardu życia i uwolnią
od pozostawionych długów,
 w razie doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. złamania) zostanie
wypłacone odszkodowanie, które pomoże sfinansować potrzebne leczenie,
 dodatkowe pieniądze na potrzebny sprzęt medyczny np. protezy,
 pokrycie kosztów przeszkolenia zawodowego dla inwalidów.

