
                                              

 

Szanowni Państwo! 

Kolejny Rok współpracy przed nami. Z doświadczeń  zeszłorocznych ułatwiamy zawieranie ubezpieczenia poprzez płatność na konto

indywidualnym linkiem do polisy.  

https://nnwdlaszkoly.pl/standard/aUUk13 

Przedstawiamy  wygodną i elastyczna formę zawarcie ubezpieczenia. 

wariantów ubezpieczenia  Można wybierać pośród 4 wariantów  różniących się ZAKRESEM UBEZPIECZENIA  a co za tym idzie składką  od 3

pln do 89 pln  

Termin wpłat to 30.10.2020 po tym terminie nie gwarantuje 

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia:  OWU i  formularze zgłoszenia szkód znajdziecie Państwo na stronie szkoły w zakładce 

SZKOLNE.  

Otrzymujecie Państwo również abonament na cykl pomiarów Parametrów Składu Ciała które pomagają zadbać o zdrowie

wydajność w szkole, w pracy oraz naszej aktywności domowej.  

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

Przemysław i Bartosz Mielcarek 

TEL: 601 747 459, 661 925 449 

Email: mielcarek@poczta.fm 

Email: mielcarekfinase@gmail.com 

 

ASSISTANCE  i zgłaszanie szkód  Tel : +48 
W razie zdarzenia przekazać 
a)  imię i nazwisko Ubezpieczonego;……………………………………………..
b)  adres zamieszkania Ubezpieczonego; 
c)  numer polisy; 
d)  okres ubezpieczenia 01.09.2020 do 31.08.2021
e)  krótki opis zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy;
f)  numer telefonu kontaktowego Ubezpieczonego;
g)  inne informacje konieczne pracownikowi 
do zorganizowania pomocy w ramach świadczonych
 
Informacja o ofercie i programie  601 747459  Przemysław Mie

 

 

UWAGA !!!:  Pełne Informacje,  OWU, materiały promocyjne  i kopia przedstawionego listu znajdują 

się na stronie szkoły w zakładce UBEZPIECZENIA. 

  

                                

Z doświadczeń  zeszłorocznych ułatwiamy zawieranie ubezpieczenia poprzez płatność na konto

Przedstawiamy  wygodną i elastyczna formę zawarcie ubezpieczenia. W tym roku ubezpieczenie jest imienne z możliwością wybory 1 z 4 

bierać pośród 4 wariantów  różniących się ZAKRESEM UBEZPIECZENIA  a co za tym idzie składką  od 3

po tym terminie nie gwarantuje się objęcia ubezpieczeniem dziecka

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia:  OWU i  formularze zgłoszenia szkód znajdziecie Państwo na stronie szkoły w zakładce 

Otrzymujecie Państwo również abonament na cykl pomiarów Parametrów Składu Ciała które pomagają zadbać o zdrowie

pracy oraz naszej aktywności domowej.  Warto zadzwonić i umówić się na dogodny termin z cała rodziną.

do Państwa dyspozycji 

 224 224 224    

…………………………………………….. 

ubezpieczenia 01.09.2020 do 31.08.2021 
pomocy; 

Ubezpieczonego;……………………….. 
Centrum Operacyjnego  

świadczonych usług.  

Informacja o ofercie i programie  601 747459  Przemysław Mielcarek 

ABONAMENT POM
PARAMETRÓW SKŁADU CIAŁA

 
Pomiar : waga, BMI, tłuszcz ogólny, tłuszcz wewnętrzny, 
nawodnienie, masa mineralna kości, metabolizm, ocena budowy 
ciała, WIEK METABOLICZNY 
 

1 2 3 4 

7 8 9 10 

 

KLUB B12 ODŻYWIENIE i MOŻLIWOŚCI
Os. Stefana Batorego 12 Poznań

Rejestracja :  601 747459  Przemysław Mielcarek

!!!:  Pełne Informacje,  OWU, materiały promocyjne  i kopia przedstawionego listu znajdują 

się na stronie szkoły w zakładce UBEZPIECZENIA.  

 

Z doświadczeń  zeszłorocznych ułatwiamy zawieranie ubezpieczenia poprzez płatność na konto z 

z możliwością wybory 1 z 4 

bierać pośród 4 wariantów  różniących się ZAKRESEM UBEZPIECZENIA  a co za tym idzie składką  od 34 

objęcia ubezpieczeniem dziecka 

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia:  OWU i  formularze zgłoszenia szkód znajdziecie Państwo na stronie szkoły w zakładce –UBEZPIECZENIE 

Otrzymujecie Państwo również abonament na cykl pomiarów Parametrów Składu Ciała które pomagają zadbać o zdrowie, kondycje i 

Warto zadzwonić i umówić się na dogodny termin z cała rodziną. 

ABONAMENT POMIAROWY 
PARAMETRÓW SKŁADU CIAŁA 

: waga, BMI, tłuszcz ogólny, tłuszcz wewnętrzny, 
, masa mineralna kości, metabolizm, ocena budowy 

5 6 

 11 12 

KLUB B12 ODŻYWIENIE i MOŻLIWOŚCI 
Batorego 12 Poznań  

Rejestracja :  601 747459  Przemysław Mielcarek 

!!!:  Pełne Informacje,  OWU, materiały promocyjne  i kopia przedstawionego listu znajdują 

 

Mielcuś
PODPIS



Bartosz Mielcarek 
Doradca Finansowy 

Tel. 661 925 449 
mielcarekfinase@gmail.com 

 

Zakres usług doradcy finansowego  
1. Ubezpieczenie majątkowe: 
Przeanalizowanie umów ubezpieczenia nieruchomości: 

 Sprawdzenie czy ubezpieczyciel nie zawarł w wyłączeniach usuwania skutków akcji ratowniczej, 

 Weryfikacja czy ubezpieczenie jest wg tzw. wartości odtworzeniowej (lepszej) czy wartości 
rzeczywistej, 

 Wytłumaczenie celu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz sprawdzenie czy obowiązuje 
tylko na terenie nieruchomości czy może jest "napisana na pesel" (zakres całego Świata), 

 Sprawdzenie czy wszyscy domownicy powyżej 13 roku życia są ujęci w polisie 
Przeanalizowanie ubezpieczenia pojazdów OC, AC, NNW itd. 

 Sprawdzenie czy zastosowano wariant serwisowy, 

 Przeanalizowanie zakresu assistance oraz wyłączeń, 

 Sprawdzenie klienta w bazie UFG (ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny) w zakresie zdarzeń 
ubezpieczeniowych oraz historii polis, 

Analiza czy ubezpieczenia pakietowe (nieruchomość plus samochód) dadzą szansę na lepsze rozwiązanie w 
relacji cena/jakość. 
2. Ubezpieczenia na życie: 

 Analiza czy ubezpieczenie na życie jest potrzebne w gospodarstwie domowym, 

 Weryfikacja wyłączeń danego ubezpieczenia oraz porównanie składki oraz zakresu z produktami 
dostępnymi obecnie na rynku. 

3.  Kredyty hipoteczne: 

 Analiza warunków kredytu hipotecznego (jeżeli jest), 

 Pisma o obniżenie marży, 

 Przeanalizowanie potrzeby ubezpieczeń zawartych przy okazji kredytu hipotecznego, 

 Refinansowanie i przenoszenie kredytów do innego banku, 

 Zaplanowanie szybszej spłaty kredytów, 

 Przygotowanie do zakupu nieruchomości oraz pierwszego kredytu hipotecznego. 
4.  Kredyty gotówkowe: 

 Dobór produktu kredytowego 

 Konsolidacja zobowiązań   

 Przy zakupie auta - analiza korzyści kredyt/leasing 
5.  Kredyty firmowe - finansowanie MŚP: 

 Kredyty obrotowe (linie kredytowe, kredyty obrotowe, karty kredytowe) 

 Kredyty inwestycyjne (pożyczki hipoteczne, kredyty na zakup nieruchomości) 

 Factoring 

 Leasing - operacyjny, finansowy, konsumencki (samochody, maszyny, sprzęt elektroniczny itp.) 
6.  Inwestycje/oszczędności: 

 Analiza obecnie posiadanych przez klienta rozwiązań, 

 Pokazanie najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie lokat dostępnych obecnie na rynku, 

 Obliczanie dotychczasowych stóp zwrotu z inwestycji, 

 Weryfikacja obecnych produktów oszczędnościowych w zakresie opłacalności oraz porównanie z 
najlepszymi rozwiązaniami na rynku, 

 Tworzenie indywidualnych planów oszczędnościowych dotyczących np. przyszłości dzieci, kwestii 
emerytalnej, szybszej spłaty kredytów 

7.  Kwestie emerytalne: 

 Weryfikacja kapitału początkowego w ZUS (ewentualnie pomoc w wyliczeniu), 

 Przeanalizowanie otwartych funduszy emerytalnych (aktualność danych, numer dowodu, 
uposażeni, adres), 

 Obliczenie luki emerytalnej. 
8.  Optymalizacja podatkowa - oszczędności na podatku dochodowym 
9.  Ubezpieczenia OC lekarzy, prawników. 
10. Ubezpieczenia grupowe 
11. Ubezpieczenia rolników. 
 


