Pomyśl, że dbasz
o OCHRONĘ
i troszczysz się
o BLISKICH
BLISKICH.
Ubezpieczenie dla klienta
indywidualnego

Ochrona z Gwarancją Kapitału
– wariant Duet

Twoje dziecko zasługuje na wszystko, co najlepsze. Studia za granicą? Wkład na pierwsze mieszkanie? Inne marzenia?
Start Twojego dziecka w dorosłość może być łatwiejszy. Dzięki ubezpieczeniu na życie i dożycie Ochrona z Gwarancją Kapitału,
wpłacając regularnie składki za zakres bazowy, gromadzisz dla swojego dziecka kapitał, który wypłacimy mu na koniec umowy.
Dodatkowo przez cały ten okres chronimy jego życie.
Jednocześnie ochroną obejmujemy również Twoje życie. W przypadku Twojej śmierci wskazane przez Ciebie osoby otrzymają
od nas świadczenie w wysokości 20% sumy, na jaką się umówiliśmy. Dodatkowo przejmiemy za Ciebie obowiązek opłacania
składek, by Twoje dziecko mogło na koniec umowy otrzymać 100% zgromadzonej kwoty.

Umowa podstawowa
	
wypłata 20% umówionej sumy ubezpieczenia
w przypadku Twojej śmierci oraz przejęcie opłacania
składek do końca umowy
	wypłata 100% umówionej sumy ubezpieczenia na
koniec umowy dla Twojego dziecka albo
wypłata wpłaconych należnych składek za zakres
bazowy w przypadku jego śmierci

Pakiet Ochrona Składki z Rentą
albo

Pakiet Wypadkowy
albo

Pakiet Ochrona Dziecka
Świadczenia opiekuńcze Opieka24
W razie wypadku lub choroby zorganizujemy
i pokryjemy koszty np. wizyt lekarskich
i pielęgniarskich, rehabilitacji, transportu
medycznego. Ty i Twoja rodzina możecie
korzystać z tych świadczeń wielokrotnie do
limitu 6000 zł na jedno zdarzenie.

Materiał marketingowy

Umowy dodatkowe
Możesz uzupełnić zakres ochrony,
wybierając spośród kilkunastu
umów dodatkowych – zapewnisz
sobie dodatkowe zabezpieczenie,
jeszcze lepiej dopasowane do Twoich
potrzeb.

Zalety ubezpieczenia

Zabezpieczasz swoich
bliskich

Gromadzisz środki
na przyszłość
	Sam określasz, przez jaki okres chcesz oszczędzać
oraz jaką kwotą chcesz dysponować w przyszłości.
	Gwarantujemy wypłatę pieniędzy w kwocie równej
wpłaconym składkom za zakres bazowy – na zakończenie
umowy Twoje dziecko dostanie zgromadzony kapitał, bez
względu na sytuację na rynku finansowym. Jeśli jednak
rozwiążesz umowę wcześniej, otrzymasz wartość wykupu.
	W przypadku trudnej sytuacji finansowej, po upływie
pierwszych 3 lat polisy, masz możliwość zawieszenia
opłacania składek nawet na 6 miesięcy.

	W przypadku Twojej śmierci 20% kwoty, na którą się
umówiliśmy, wypłacimy wskazanym przez Ciebie
osobom oraz przejmiemy opłacanie składek do
końca okresu obowiązywania umowy.
	W przypadku śmierci Twojego dziecka wypłacimy
wskazanym osobom świadczenie w wysokości
wpłaconych należnych składek bazowych.
	Wypłacone pieniądze w razie śmierci Twojej lub
Twojego dziecka nie wchodzą do masy spadkowej
oraz są zwolnione z podatku od spadków i darowizn
– dzięki temu w razie śmierci przekażemy je
wskazanym osobom szybko i w pełnej kwocie.

Otrzymujesz od nas wsparcie
Jeśli będziesz miał poważne problemy ze zdrowiem,
w zależności od pakietu, który wybierzesz:
Pakiet Ochrona Składki z Rentą – w przypadku czasowej
niezdolności do pracy już po 90 dniach przejmiemy opłacanie
Twoich składek na czas niezdolności. Jeśli będziesz całkowicie
i trwale niezdolny do wykonywania jakiejkolwiek pracy,
będziemy opłacać za Ciebie składki do końca okresu umowy
– niezależnie od Twojego późniejszego stanu zdrowia.
Dodatkowo przez 5 lat będziesz otrzymywał od nas także
comiesięczną rentę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 70.
roku życia.
Pakiet Ochrona Dziecka – jeśli Twoje dziecko zachoruje
lub ulegnie wypadkowi, otrzymasz świadczenie pieniężne,
które będziesz mógł przeznaczyć na dalsze leczenie dziecka,
a gdy Twoje dziecko poważnie zachoruje, będziesz miał
również dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów.

Klienci UNIQA otrzymują dostęp do
wyjątkowych zniżek i mogą z nich korzystać
bez ograniczeń. Na uniqabenefit.pl znajdują
się oferty ponad 500 partnerów.
Dostarczają oni produkty i usługi
znanych marek oraz lokalnych dostawców
z różnych kategorii, między innymi: dom

Pakiet Wypadkowy – gdybyś w wyniku nieszczęśliwego
wypadku:
	doznał uszczerbku – otrzymasz pieniądze, które będą
wsparciem na przykład w zakupie sprzętu
rehabilitacyjnego czy uzupełnieniu dochodu rodziny
	poniósł śmierć – wypłacimy wskazanym przez Ciebie
osobom pieniądze, które będą mogły przeznaczyć
na dowolny cel, na przykład na spłatę zobowiązań
finansowych.

i ogród, kultura i edukacja, dziecko,
odzież i obuwie, podróże, restauracje,
uroda i zdrowie.
W UNIQA wiemy, że każdy klient ma inne
potrzeby, dlatego oferta programu UNIQA
Benefit jest stale poszerzana o kolejnych
partnerów i nowe promocje.

Wejdź na
www.uniqabenefit.pl
i sprawdź aktualne
oferty.
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Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Ubezpieczycielem jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51. W razie rozwiązania umowy ubezpieczenia przed umówionym okresem jej
obowiązywania z przyczyn innych niż odstąpienie lub śmierć Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel wypłaci wartość wykupu ustaloną jako określony procent
wpłaconych składek bazowych. Szczegółowe informacje, w tym sumy ubezpieczenia i limity świadczeń, a także wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, znajdują się w Ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie i dożycie Ochrona z Gwarancją Kapitału wariant Duet na uniqa.pl i w dokumentach w nich wskazanych. W niniejszym materiale zostało przyjęte, że Ubezpieczający jest jednocześnie osobą objętą ochroną ubezpieczeniową,
tj. Współubezpieczonym, a Ubezpieczonym Głównym jest jego dziecko.

