Życie i zdrowie
Opublikowano: środa, 20, marzec 2019 10:00
Wybierz odpowiednie ubezpieczenie dla siebie.
Odsłony: 560
Życie PLUS Klienta Banku
Życie PLUS
Życie KOMFORT
Życie CASCO
NNW Indywidualne
Życie Plus Klienta Banku to ubezpieczenie na życie promujące
profilaktykę zdrowotną, czyli przeprowadzanie regularnych badań.
Concordia doceniając taką postawę wypłaci Ci wyższe świadczenia w
przypadku wystąpienia chorób. Zakres ubezpieczenia, proponowany do tej
pory w ofercie ubezpieczeń pracowniczych, teraz dostępny jest także
dla Ciebie.

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?
Ubezpieczenie skierowane jest do każdego Klienta Banku między 16 a 60
rokiem życia.

Korzyści dla Ciebie
Świadczenia do 50% wyższe dla wybranych zdarzeń – np. przy
przestrzeganiu profilaktyki zdrowotnej lub jeśli śmierć osoby
ubezpieczonej nastąpiła w środkach komunikacji publicznej (np.
tramwaj, pociąg).
Wybór spośród 3 wariantów ubezpieczenia, według Twoich potrzeb
ubezpieczeniowych.
Zakres oferty jak w ubezpieczeniu grupowym, dostępnym do tej
pory tylko w zakładach pracy.
Oferta dostępna dla każdego, również dla osób wykonujących wolny
zawód czy bezrobotnych.
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Sam wybierasz częstotliwość opłacania składek (miesięczna,
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kwartalna, półroczna, roczna) i datę płatności raty.
Składka już od 1,23 zł dziennie – wysokość składki niezależna od
wieku osoby ubezpieczonej.
Ochrona możliwa już od następnego dnia po podpisaniu polisy.
Brak konieczności wykonywania badań medycznych.

Co zabezpiecza umowa ubezpieczenia?
Poważne zachorowanie - Jest to ubezpieczenie, które zapewni
Tobie środki finansowe na długotrwałe i kosztowne leczenie w
przypadku poważnej choroby (np. choroba nowotworowa, zawał
serca).
Nieszczęśliwe wypadki - Jest to ubezpieczenie, które zapewni
Tobie środki finansowe na leczenie gdy ulegniesz nieszczęśliwemu
wypadkowi.
Pobyt w szpitalu - Jest to ubezpieczenie, które gwarantuje
wypłatę świadczenia – diety dziennej – w przypadku pobytu
Ubezpieczonego
w
szpitalu
w
następstwie
choroby
lub
nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie może zostać przeznaczone na
dowolny cel – w zależności od potrzeb (konkretnej sytuacji)
świadczenie może stanowić pokrycie kosztów pobytu w szpitalu,
wyrównanie
utraconych
lub
zmniejszonych
zarobków
lub
rekompensatę za niedogodności związanych z pobytem w szpitalu.
Śmierć Ubezpieczonego - Jest to ubezpieczenie, które zabezpieczy
finansowo Twoich najbliższych na wypadek Twojej śmierci.
Narodziny dziecka - Jest to ubezpieczenie, które zapewni Tobie
wypłatę świadczenia z tytułu narodzin dziecka, które będziesz
mógł przeznaczyć na zakup niezbędnych rzeczy związanych z
pojawieniem się nowego członka rodziny.
Śmierć rodziców, teściów - Jest to ubezpieczenie, które w
przypadku śmierci rodziców czy teściów zapewni Tobie środki
finansowe, które będziesz mógł przeznaczyć na przykład na
pokrycie kosztów związanych z pochówkiem.
Inne - Ubezpieczenie obejmuje również śmierć współmałżonka lub
dziecka Ubezpieczonego, rentę dla każdego z osieroconych dzieci
Ubezpieczonego.

Więcej szczegółów na temat polisy Życie PLUS Klienta Banku znajdziesz
na stronie Grupy Concordia.
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Życie Plus to ubezpieczenie na życie promujące profilaktykę zdrowotną,
czyli przeprowadzanie regularnych badań. Concordia doceniając taką
postawę wypłaci Ci wyższe świadczenia w przypadku wystąpienia chorób.
Zakres ubezpieczenia, proponowany do tej pory w ofercie ubezpieczeń
pracowniczych, teraz dostępny jest także dla Ciebie.

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?
Ubezpieczenie skierowane jest do każdego między 16 a 60 rokiem życia.

Korzyści dla Ciebie
Świadczenia do 50 procent wyższe dla osób, które stosują
profilaktykę zdrowotną - regularne badania
i profilaktykę bezpieczeństwa - zapinanie pasów w samochodzie.
Dobór ryzyk spośród wielu możliwych wariantów ubezpieczenia,
według Twoich potrzeb ubezpieczeniowych.
Zakres oferty jak w ubezpieczeniu grupowym, dostępnym do tej
pory tylko w zakładach pracy.
Oferta dostępna dla każdego, również dla osób posiadających
wolny zawód czy bezrobotnych.
Pokrycie kosztów utrzymania i obsługi zadłużenia w przypadku
niezdolności do pracy oraz przerwanie nauki dziecka na studiach
wyższych w następstwie NW i choroby.
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Co zabezpiecza umowa ubezpieczenia:
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narodziny dziecka
poważne zachorowanie
nieszczęśliwe wypadki
pobyt w szpitalu
śmierć rodziców, teściów
śmierć Ubezpieczonego
inne
dodatkowo w ramach ubezpieczenia
„Lekarz na telefon”

Concordia

oferuje

usługę

Więcej szczegółów dotyczących polisy Życie PLUS znajdziesz na stronie
Grupy Concordia.

Bierzesz kredyt, aby zrealizować marzenia. Twój nowy dom, samochód to
ogromny powód do zadowolenia. Kredyt to jednak zobowiązanie na lata.
Zobowiązanie, które może spaść na Twoich bliskich, gdy Ciebie
zabraknie. Biorąc kredyt, nie zapominaj o ubezpieczeniu na życie.

Wybierz Życie Komfort, bo w życiu trzeba dbać o komfort.

Życie Komfort otrzymało Order Finansowy 2016 magazynu Home&Market.
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Redakcja Home&Market nagradza te produkty, które w znaczący sposób
upraszczają życie przedsiębiorcom i właścicielom gospodarstw domowych.

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?
Do wszystkich
najbliższych.

osób,

które

biorą

kredyt

i

chcą

chronić

swoich

Korzyści dla Ciebie
Ty i Twoi bliscy zyskają poczucie bezpieczeństwa i gwarancję
spłaty kredytu w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń.
Możesz wybrać zakres, który najpełniej ochroni Ciebie i Twoją
rodzinę.
Ubezpieczenie może stanowić zabezpieczenie zarówno niewielkich
kredytów konsumenckich, jak i kredytów hipotecznych.
Zawarcie polisy nie potrwa długo – wystarczy klika minut, aby
zapewnić sobie spokój na długie lata.
W przypadku Twojej śmierci spłacimy zaciągnięte przez Ciebie
zobowiązanie
Możesz wybrać dwa rodzaje sum ubezpieczenia – kredytową i stałą.
Kredytowa w przypadku Twojej śmierci „spłaci” zobowiązania,
stała zaś, oprócz spłaty zobowiązań, będzie stanowiła wsparcie
finansowe dla Twojej rodziny w trudnych chwilach.
Atrakcyjna składka – ubezpieczenie już od 20 zł.
Możliwość rozpoczęcia ochrony już w dniu zawarcia polisy.
Dodatkowy pakiet dla rolników.
Sam decydujesz o częstotliwości opłacania składki.
Nie musisz być kredytobiorcą, aby wykupić polisę. Życie Komfort
to również oferta dla tych, którzy chcą wykupić polisę na życie,
a nie mają zobowiązań finansowych.

Co zabezpiecza umowa ubezpieczenia:
Śmierć Ubezpieczonego - Jest to ubezpieczenie, które zabezpieczy
finansowo Twoich najbliższych na wypadek Twojej śmierci.
Trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w
następstwie nieszczęśliwego wypadku - Świadczenie wypłacane
jest, gdy w związku z nieszczęśliwym wypadkiem zostanie
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orzeczona
trwała
i
całkowita
niezdolność
do
pracy
Odsłony: 560
Ubezpieczonego.
Trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w
następstwie choroby - Świadczenie wypłacane jest, gdy w
następstwie choroby zostanie orzeczona trwała i całkowita
niezdolność do pracy Ubezpieczonego.
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego - Jest to ubezpieczenie,
które zapewni Tobie środki finansowe na długotrwałe i kosztowne
leczenie w przypadku poważnej choroby (np. choroba nowotworowa,
zawał serca, udar mózgu).
Utrata Pracy - Świadczenie wypłacane jest gdy Ubezpieczony w
wyniku utraty pracy otrzyma status bezrobotnego z prawem do
zasiłku.
Pakiet Bliscy - Pakiet obejmuje następujące zdarzenia: śmierć
współmałżonka
Ubezpieczonego
w
następstwie
nieszczęśliwego
wypadku,
śmierć
dziecka
Ubezpieczonego
w
następstwie
nieszczęśliwego wypadku.
Pakiet Agro - Specjalny pakiet dla rolników, który obejmuje
następujące zdarzenia: śmierć Ubezpieczonego w następstwie
wypadku
przy
pracy
rolniczej,
śmierć
Ubezpieczonego
w
następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie.
Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Grupy Concordia.

Zapewnij tym, których kochasz, poczucie bezpieczeństwa. Wybierz Życie
Casco – polisę na życie, która zapewni niezbędną pomoc Twoim bliskim,
gdy Ciebie zabraknie.
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Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?
Ubezpieczenie skierowane jest do każdego między 16 a 70 rokiem życia.
Szczególnie może przydać się osobom, które:
wykonują wolne zawody,
prowadzą firmę,
nie mają dostępu do ubezpieczeń grupowych w zakładach pracy,
biorą kredyt.

Korzyści dla Ciebie
Jeśli jesteś optymistą, zapłacisz 5% mniej.
Nasza ochrona może rozpocząć się już od następnego dnia.
Wysokość składki nie zmieni się podczas trwania umowy.
Możesz ubezpieczyć swoje życie nawet na 1 mln zł.
Wypłacimy świadczenie, jeśli zachorujesz na jedną z 26 chorób.
Możesz zawrzeć umowę nawet na 30 lat – przydatne w przypadku
zabezpieczenia spłaty kredytu.
W przypadku zachorowania na chorobę śmiertelną możemy Ci
wypłacić 50% świadczenia za śmierć.
Swobodnie
wybierasz
dogodną
dla
siebie
formę
płatności:
miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną. W przypadku rocznej
możesz sporo oszczędzić.
Chronimy Cię na terenie całego świata.
Atrakcyjna składka.
Gdy okażesz się niezdolny do pracy, możemy przejąć opłacanie
składki.
W ramach Pakietu Bliscy możemy objąć również ochroną Twoich
najbliższych.
Nasza klauzula Kalectwa obejmuje również złamania.

Więcej szczegółów na temat polisy Życie CASCO znajdziesz na stronie
Grupy Concordia.
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Wypadek może zdarzyć się każdemu. NNW Indywidualne nie uchroni przed
Odsłony: 560
nim, ale zapewni niezbędną pomoc finansową.

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?
Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby do 80 roku życia. To idealna
oferta dla wszystkich narażonych na wypadki:
dzieci i studentów
pracowników fizycznych, w tym rolników i kierowców zawodowych
śmiałych podróżników
seniorów
osób, które z racji na stan zdrowia nie mogą wykupić polisy na
życie

Korzyści dla Ciebie
15% zniżki, jeśli masz w Concordii dodatkowe ubezpieczenia
w ramach każdej oferty pakiet elastyczny, w którym sam wybierasz
to, czego potrzebujesz
wypłata za pobyt w szpitalu również na terenie Unii Europejskiej
możliwość zawarcia ubezpieczenia na kilka dni – gdy np.
wybierasz się na wakacje
dla każdego coś indywidualnego – świadczenia Assistance dla
Seniora, czasowa niezdolność do pracy dla pracujących, Pakiet
Żak dla dzieci/studentów
ochrona w trakcie amatorskiego uprawiania sportów zawsze w
zakresie ubezpieczenia
atrakcyjna składka

Już teraz możesz obliczyć swoją składkę on-line - Kliknij w poniższą
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grafikę i zdobądź Rabat!
Odsłony: 560

Więcej szczegółów dotyczących polisy NNW Indywidualne znajdziesz na
stronie Grupy Concordia.
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