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Materiał marketingowy

Plan Ochronny

Zaplanuj z nami spokojne życie
Kochasz życie. Kochasz swoich bliskich. Zadbaj o spokój i bezpieczeństwo
swoje i swojej rodziny na wypadek niespodziewanych zdarzeń. Pomoże Ci
w tym Plan Ochronny – terminowe ubezpieczenie na życie. Plan Ochronny
pomoże sprostać następstwom takich zdarzeń jak poważna choroba czy
wypadek. Dzięki ubezpieczeniu ochronisz finansową przyszłość swoją
i Twoich najbliższych, gdy Ciebie zabraknie.

Plan Ochronny daje
możliwość dopasowania
zakresu ubezpieczenia
do aktualnych potrzeb.
Pomożemy Ci wybrać
elementy ochrony,
pasujące do Twojej
bieżącej sytuacji życiowej.
W ten sposób powstanie
zabezpieczenie dla Ciebie
i Twoich najbliższych.
Jeśli w Twoim życiu zajdą
ważne zmiany, zmienią
się Twoje potrzeby, wtedy
w łatwy i szybki sposób
dostosujesz do nich także
polisę.
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Ochrona życia
W przypadku Twojej śmierci osobom wskazanym w polisie, na przykład Twoim najbliższym, wypłacimy
świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie.
Wypłata świadczenia
pieniężnego

Wypłacimy pieniądze, które Twoi bliscy będą mogli przeznaczyć na dowolny cel,
na przykład spłatę zobowiązań finansowych, utrzymanie standardu życia rodziny
czy zabezpieczenie przyszłości Twoich dzieci.

Ochrona zdrowia
W przypadku poważnego pogorszenia stanu zdrowia, dzięki umowom dodatkowym,
będziesz mógł liczyć na wsparcie finansowe i pomoc, między innymi:

Wypłata świadczenia
pieniężnego

W przypadku przebycia operacji, pierwszorazowego zdiagnozowania
poważnej choroby, między innymi nowotworu złośliwego, zapalenia mózgu,
zawału serca, udaru mózgu czy niewydolności nerek, oraz za pobyt w szpitalu
wypłacimy pieniądze, które będziesz mógł przeznaczyć na przykład na
wsparcie procesu leczenia, spłatę zobowiązań finansowych i uzupełnienie
utraconych dochodów.

Konsultacje
u lekarzy
specjalistów

W przypadku zdiagnozowania poważnego zachorowania w ramach
rozszerzenia umowy dodatkowej zorganizujemy i opłacimy koszty wizyt
u lekarzy specjalistów. W ciągu 12 miesięcy będziesz mógł skorzystać z 30 wizyt
w sieci placówek naszego partnera medycznego. Dodatkowo będziesz miał
prawo do skorzystania z dowolnej placówki, na którą wyrazimy zgodę, a wtedy
za każdą wizytę zwrócimy Ci określoną kwotę.

Pomoc w planowaniu
i organizacji leczenia
za granicą

W przypadku poważnego stanu chorobowego, zdiagnozowanego w okresie
ochrony ubezpieczeniowej, zorganizujemy weryfikację diagnozy przez
eksperta medycznego. Jeśli diagnoza zostanie potwierdzona lub postawiona
nowa, pomożemy Ci opracować ścieżkę leczenia, znaleźć odpowiedni ośrodek
medyczny, a także zorganizujemy proces leczenia w tym ośrodku.

Ochrona w razie następstw nieszczęśliwych wypadków
W wyniku nieszczęśliwego wypadku Twoje życie może stać się o wiele trudniejsze.
Dzięki świadczeniom ubezpieczeniowym będzie Ci łatwiej zorganizować je na nowo.

Wypłata świadczenia
pieniężnego

W przypadku doznania uszczerbku lub uszkodzenia ciała w następstwie
nieszczęśliwego wypadku wypłacimy świadczenie pieniężne, które możesz
przeznaczyć na dowolny cel, na przykład na sfinansowanie adaptacji mieszkania,
rehabilitację czy uzupełnienie dochodu rodziny w przypadku Twojego
inwalidztwa.

Świadczenie medyczne
i opiekuńcze

W ramach MediPomoc zorganizujemy i pokryjemy koszty świadczeń z zakresu
pomocy medycznej i opiekuńczej.
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Sprawny proces leczenia po nieszczęśliwym wypadku
W razie nieszczęśliwego wypadku będziesz potrzebować wsparcia w powrocie do zdrowia, a nawet
w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki umowie dodatkowej MediPomoc skorzystasz ze świadczeń
medycznych w przypadku urazu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. To realna i szybka
pomoc, którą w trudnych chwilach zorganizujemy dla Ciebie i opłacimy, bez zbędnego czekania
i formalności.
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W nagłych sytuacjach
potrzebujesz nie tylko pieniędzy
Życie zaskakuje, nie zawsze pozytywnie. W razie choroby lub wypadku – możemy zorganizować i pokryć
koszty wielu świadczeń. W ramach Planu Ochronnego możesz z nich korzystać do wyczerpania limitu
6 000 zł na każde zdarzenie.

Warto wiedzieć

sprzęt
rehabilitacyjny

Wystarczy jeden telefon
do Centrum Operacyjnego
transport
medyczny

rehabilitacja

22 575 91 32
i zajmiemy się Twoim
problemem.

wizyta lekarska,
pielęgniarska

pomoc
psychologa

Opieka24

łóżko szpitalne
dla rodzica dziecka
dostawa
leków

infolinia
medyczna

Plan Ochronny to coś więcej
niż ubezpieczenie
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 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.

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. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia, między innymi sumy ubezpieczenia oraz limity
świadczeń, oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela zostały określone w Ogólnych warunkach indywidualnego ubezpieczenia
na życie Plan Ochronny oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia dodatkowego rozszerzającego zakres umowy podstawowej, dostępnych na stronie
uniqa.pl.
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UNIQA jest jedną z największych grup ubezpieczeniowych w Polsce i Europie. Oferuje ubezpieczenia majątkowe,
komunikacyjne i na życie, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i grupowych. Specjalizuje się w sprzedaży
ubezpieczeń przez agentów oraz online, a także w omnikanałowej sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych.
To stabilna i wiarygodna firma, za którą stoją liczby:
obecna w 18 krajach
15,5 mln klientów w Europie
5. ubezpieczyciel w Europie Środkowej i Wschodniej
5. pozycja wśród grup ubezpieczeniowych w Polsce
5 mln klientów w Polsce
lider w ubezpieczeniach dla segmentu mieszkalnictwa

Skontaktuj się z nami:
22 599 95 22
* koszt połączenia według taryfy operatora
Centrala
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
www.uniqa.pl

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się
z agentem.

