Poradnik na życie

„Nie mówimy z kim,
mówimy, że warto.”
Ubezpieczeniaonline.pl
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Szanowni Państwo,
Prezentujemy Państwu krótki poradnik dotyczący ubezpieczenia na życie. Warto zastanowić
się nad tym co najcenniejsze, dlatego polisy na życie nie należy wybierać zbyt pochopnie.

Każdy ma plany i marzenia dotyczące siebie i rodziny. Jednak są sytuacje niezależne od nas,
które wpływają na naszą codzienność: poważna choroba i jej skutki, w tym obniżenie
standardu życia (zmniejszenie wynagrodzenia, utrata pracy, koszty leczenia, śmierć i jej skutki
dla najbliższych.
Statystyka jest nieubłagana.
Dzisiaj:

10 osób zginie
w wypadkach
drogowych

273 osoby
umrą na raka

465 osoby umrą
na choroby
układu krążenia

360 osób
dowie się,
że ma raka

Roczny koszt leczenia choroby nowotworowej to 30-45 tys.zł
Masz pracę?
Masz rodzinę?
Masz dziecko?

Posiadasz kredyt
hipoteczny?

Myślisz o przyszłości?

Obawiasz się
poważnej choroby?

A może jesteś głównym
lub jedynym żywicielem
rodziny?
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1. Dlaczego ubezpieczenie na życie jest takie ważne?
Czy kupujesz parasol tylko wtedy
i tylko na czas, gdy pada?
Wtedy na ogół jest już za późno.

Ubezpieczenie na życie pełni funkcję ochronną. Stanowi finansowe zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwego
zdarzenia, które może Ci się przytrafić i poważnie skomplikować dotychczasowe życie oraz zweryfikować plany na
przyszłość. Takim zdarzeniem może być ciężka choroba, wymagająca specjalistycznego, czasochłonnego
leczenia lub trwałe inwalidztwo, które uniemożliwi Ci wykonywanie pracy zarobkowej i uzyskiwanie dochodów.
Może to być również śmierć. W tych dramatycznych chwilach Twoja rodzina potrzebować będzie wsparcia,
również finansowego.

2. Jakie są rodzaje ubezpieczeń na życie?
Ubezpieczenia na życie to złożone produkty, odpowiadające na specyficzne potrzeby ubezpieczonych. Warto
wybrać polisę, która spełni Twoje oczekiwania, zapewniając odpowiedni poziom i zakres ochrony, a przy tym nie
zrujnuje domowego budżetu. Ubezpieczenia na życie możemy dzielić na:
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3. Jak wybrać polisę na życie?

Jaki cel ma spełnić Twoje ubezpieczenie na życie:
ź Czy wolisz ochronę czy inwestowanie, a może interesuje

Cię jedno i drugie?
ź Jaki okres ubezpieczenia Cię interesuje – na określony

czas czy może bezterminowe?
ź Czy chcesz dobrać dodatkowe umowy (np. ochronę na
wypadek utraty pracy, na wypadek poważnego
zachorowania)?
ź Interesuję Cię indywidualne ubezpieczenie na życie, czy
grupowe (rozciągnięte na innych członków rodziny)?
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Pomyśl o
najbliższych,
wybierz
najkorzystniej

6

Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują szeroką gamę różnych ubezpieczeń, pozwalając wybrać Klientom
najkorzystniejsze rozwiązanie, zgodnie z preferencjami i możliwościami. Dlatego warto porównać kilka
propozycji, aby wybrać najlepszą dla siebie.
Przykładowe produkty wybranych Towarzystw Ubezpieczeniowych:

•umowa terminowa na czas od 5 do 30 lat
•niska składka, wysoka suma
MetLife

ubezpieczenia

Metlife na Życie

•umowy dodatkowe, w tym najlepsi

lekarze i pakiet Bezpieczne Dziecko
Premium

Plan elastyczny

Nationale
Nederlanen

Nationale
Nederlanen

•składka od 70 zł miesięcznie
•możliwość rozszerzenia polisy o 22 umowy
Generali

ProFamilia

dodatkowe

•możliwość uzupełnienia umowy o IKE i IKZE
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4. O co zapyta agent, żeby dobrać dla Ciebie
najlepszą polisę na życie?

zarezerwuj minimum
godzinę czasu na spotkanie
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Szukasz najlepszego ubezpieczenia dla siebie i swoich bliskich?
Jeśli tak, to jesteś we właściwym miejscu.
Proces zawarcia ubezpieczenia za pośrednictwem Ubezpieczeń online.pl

1 Wypełnij formularz

http://www.ubezpieczeniaonline.pl/porownaj-ubezpieczenie/

2 Konsultant telefonicznie potwierdzi formularz z numeru 71 736 75 00
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Agenci Towarzystw Ubezpieczeniowych ocenią, czy mają dla Ciebie dobrą ofertę
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5 najlepszych Agentów przygotuje wstępną ofertę i zadzwoni w ciągu 5 dni
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Omów ofertę na spotkaniu z Agentem
Nic nie zastąpi bezpośredniej rozmowy na temat naszego zdrowia i życia
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Porównaj i zdecyduj, która polisa jest dla Ciebie najlepsza
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Twoja opinia jest dla nas bezcenna, dlatego po trzech tygodniach przeprowadzimy
krótką ankietę, aby upewnić się, że usługa spełniła Twoje oczekiwania
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Infolinia: 71 736 75 55
pon - pt: 9.00 - 19.00

www.ubezpieczeniaonline.pl
Zakup Ubezpieczenia:
wnioski@ubezpieczeniaonline.pl
Zamówienie Ubezpieczenia:
zamow@ubezpieczeniaonline.pl

W naszej ofercie
także:

polisaturystyczna.pl
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