
Oferta indywidualnych ubezpieczeñ na ¿ycie

WYSOKA 
OCHRONA

PAKIET 
BEZPIECZEÑSTWA

AKTYWNE 
¯YCIE

BEZTROSKIE 
DZIECKO

ralna r kuna

ku nieszczêśliw k

Inwalidztwo

Po yt w szpitalu

Ryzyka dodatkowe 7 od 7 do 31 6 9

rowania

Trw zer uszkodzenie cia³a

rowanie na nowotwór 

Trw r

Dr yczna

stance medyczny

zenia 10 000 z³ 10 000 z³ 5 1 rowania

zenia raniczeñ do 200 000 z³ rowania

ysokośæ s sk³adka od 50 z³ od 31 z³ 1 rzy 5 od 19 z³, za dwo ej dzieci 
dwukrotnośæ sk³adki

r r wart miesiêczna jednorazow

tak nie nie nie

ny wiek w dniu zawarcia umowy do 64 lat do 57 lat do 69 lat od 3 do 17 lat

ny okr zenia 5 lat 1 rok 1 rok 5 lat

Ankieta medyczna 

yczne dla wy

ny wiek zakoñczenia umowy do 70 lat
do rocznicy po 67 roku  ¿ycia,  

terminowo  przy kontynuacji 
 zenia

do 70 lat do rocznicy po ukoñczeniu  
1 rok ycia 



Jakie ubezpieczenie zaproponowaæ klientowi?

JAKA JEST
POTRZEBA KLIENTA?

Klient potrzebuje 
zabezpieczenia na wysok¹ sumê 
ubezpieczenia, 
np. ma kredyt hipoteczny

Klient chce otrzymaæ 
wyp³atê np. za pobyt 
w szpitalu, urodzenie dziecka lub 
śmieræ bliskich

Klient obawia siê, ¿e zginie
w nieszczêśliwym wypadku
lub dozna uszczerbku na zdrowiu 
w wyniku wypadku

 

Klient chce zabezpieczyæ zdrowie 
dziecka przed skutkami chorób  
i wypadków oraz uzyskaæ wsparcie  
w postaci świadczeñ medycznych  
w przypadku ciê¿kiej choroby  
i innych zdarzeñ 

JAKIE UBEZPIECZENIE
ZAPROPONOWAÆ?

WYSOKA OCHRONA
(TRO)

PAKIET
BEZPIECZEÑSTWA

(PAB)

AKTYWNE ¯YCIE
(ZNI)

BEZTROSKIE DZIECKO
(UDA)

JAKIE S¥ KORZYŚCI
DLA KLIENTA?

 n wysokie sumy  ubezpieczenia
 n gwarancja wysokości  sk³adki 
 n umowa bezsk³adkowa  
 n inwalidztwo, powa¿ne  choroby 
 n czêściowy zwrot  wp³aconych 
sk³adek

 n szeroki zakres świadczeñ 
rodzinnych

 n assistance medyczny
 n proste i szybkie zawarcie umowy
 n przystêpne sk³adki
 n mo¿liwośæ dalszej  kontynuacji po 
67. roku  ¿ycia

 

n natychmiastowa ochrona

n szeroka pomoc medyczna 
powypadkowa (assistance 
medyczny)

 

n uszczerbki na zdrowiu 

 

n brak ankiety medycznej

 

n brak karencji

 

n niska cena

 n wysokie sumy ubezpieczenia za 
ciê¿kie zachorowanie dziecka 

 n świadczenia medyczne i assistance 
 n druga opinia medyczna 
 n świadczenie lekowe 
 n brak ankiety medycznej
 n za dwoje i wiêcej dzieci 
dwukrotnośæ sk³adki

JAK WYSTAWIÆ POLISÊ?

POLISY WYSTAWIANE W POS
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Ten materia³ ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.


