Pomyśl, że masz
w rękach przyszłość
swoich BLISKICH.
Pakiet Bezpieczeństwa

Indywidualne ubezpieczenie na życie

Pomyśl

Zbyt rzadko odpowiadamy sobie na pytania:
Co by się stało, gdybym zachorował i nie mógł zarabiać pieniędzy?
Czy moje oszczędności wystarczyłyby na leczenie i rehabilitację po wypadku?
Jak moja rodzina poradziłaby sobie beze mnie i bez moich dochodów?
W nadmiarze codziennych obowiązków zapominamy zadać sobie te kluczowe pytania.
Refleksja pojawia się zazwyczaj dopiero wtedy, kiedy problem dotyczy nas lub naszych bliskich.
Życie pisze różne scenariusze. Warto być przygotowanym na każdy z nich.
My w UNIQA to wiemy, dlatego stworzyliśmy ubezpieczenie na życie Pakiet Bezpieczeństwa.

Dla kogo jest Pakiet Bezpieczeństwa?
Dla każdego, kto troszczy się o siebie i bliskich. Przyjrzyj się krótkim historiom poniżej. Czy rozpoznajesz w nich siebie?

Maciej (43 l.)
Głowa rodziny, prowadzi własną działalność gospodarczą

„Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą.
Mam żonę i dwoje dzieci. Mój przyjaciel, który podobnie
jak ja prowadzi własną firmę, niedawno miał wypadek
samochodowy. Jego stan był krytyczny. Trafił do szpitala,
gdzie przeszedł operację. Spędził tam łącznie 40 dni,
w tym 10 dni na OIOM-ie i kolejny miesiąc w domu.
W tym czasie nie pracował. Jego historia uświadomiła mi,
że takie zdarzenie może spotkać każdego z nas.
Wybrałem ubezpieczenie Pakiet Bezpieczeństwa
w wariancie Moja Rodzina, ponieważ zrozumiałem,
że to mój obowiązek jako męża i ojca.”
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Wariant
Moja Rodzina
składka
miesięczna
przy SU
15 tys. zł

Katarzyna (32 l.)
Żona i matka, księgowa

„Ostatnie wakacje spędzaliśmy z rodziną w małej
miejscowości nad polskim morzem. Podczas wyjazdu
moja dwuletnia córka bardzo się rozchorowała.
W ciągu kilku godzin odwodniła się. Byliśmy daleko
od domu, nie wiedzieliśmy, gdzie znajduje się najbliższy
szpital. Wtedy zadzwoniliśmy do operatora świadczącego
usługę Medical Assistance, który zorganizował dla mojej
córki transport medyczny i zawieziono ją do najbliższego
szpitala. Dzięki pomocy specjalistów z Medical Assistance
moje dziecko natychmiast otrzymało pomoc, a dodatkowo
za 8 dni pobytu w szpitalu UNIQA wypłaciła nam 480 zł.
Kilka miesięcy od tego zdarzenia sama skorzystałam
z polisy Pakiet Bezpieczeństwa. Poślizgnęłam się na
schodach i złamałam nogę. Otrzymałam od UNIQA
świadczenie w wysokości 2 800 zł, co pozwoliło mi
pokryć koszty rehabilitacji.

Warto wiedzieć

Wariant
Moja Rodzina
składka
miesięczna
przy SU
20 tys. zł

7,9 mln Polaków
było hospitalizowanych
w 2014 roku.
Źródło: Główny Urząd
Statystyczny, Zdrowie i ochrona
zdrowia w 2014 r.

Sytuacje te uświadomiły mi, że polisa na życie
to nie tylko zabezpieczenie na wypadek śmierci.
To także pomoc finansowa w zdarzeniach,
które mogą nas spotkać każdego dnia.”

Piotr (36 l.)
Mąż i wkrótce ojciec, stolarz

Wariant
Moje Zdrowie

„Wkrótce z żoną spodziewamy się dziecka. Mam stabilne
zatrudnienie, jednak jestem narażony na różne
niebezpieczeństwa w pracy, m.in. poważne skaleczenia czy
złamania. Sytuacja zawodowa mojej żony jest trudniejsza –
pracowała na podstawie umowy zlecenia i nie opłacała składki
na ubezpieczenie chorobowe. Niestety po urodzeniu dziecka
nie będą przysługiwały jej świadczenia z ZUS-u. Co więcej,
niedawno mój brat zmarł na zawał serca, mając 50 lat.
Wszystkie te wydarzenia sprawiły, że zacząłem myśleć,
co stałoby się z moją rodziną, gdybym uległ wypadkowi
lub gdyby mnie zabrakło. Na jak długo starczą nasze
oszczędności? Pomyślałem o ubezpieczeniu na życie.
Wybrałem Pakiet Bezpieczeństwa, bo gwarantuje ochronę
za kwotę, na którą mogę sobie pozwolić. Mój agent doradził
mi wariant Moje Zdrowie, który oprócz licznych świadczeń
zdrowotnych obejmuje również Medical Assistance.”
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Warto wiedzieć

Medical Assistance zapewnia
wsparcie i pomoc w organizacji
procesu leczenia, m.in.
konsultacje telefoniczne z lekarzem,
W Polsce co roku około 80 tys.
transport do placówki medycznej,
osób ulega zawałom serca,
transport pomiędzy placówkami
z czego ponad 60% to mężczyźni.
medycznymi, jeśli placówka medyczna
Choroby układu krążeniowonie zapewni transportu i opieki
-naczyniowego stanowią najczęstszą
medycznej dostosowanej do stanu
przyczynę śmierci w Polsce.
zdrowia chorego.

ca,
łu ser
zawa
u
ik
n
ł
0z .
w wy
30 00
marł
z
y
b
m
a
ł
y
b
yma
A gdy
a otrz
rodzin
ja
o
m

Źródło: Rządowa Rada Ludnościowa,
Zachorowalność i umieralność na choroby
układu krążenia a sytuacja demograficzna
Polski, 2015 r.

Joanna (19 l.)
Studentka, straciła matkę w wypadku samochodowym

„Moja mama wychowywała mnie sama. Było jej ciężko,
ale chciała zapewnić mi jak najlepszą przyszłość.
Dużo pracowała, podróżując po całym kraju – była
przedstawicielką handlową w firmie kosmetycznej.
Wiedziała, że gdyby coś jej się stało, nie mogłabym liczyć
na pomoc innych osób. Pomyślała o ubezpieczeniu na życie
i wybrała Pakiet Bezpieczeństwa. Podczas jednego
z wyjazdów służbowych miała wypadek, w wyniku którego
zmarła. Po jej śmierci otrzymałam od UNIQA świadczenie
w wysokości 300 000 zł. Ta kwota pozwoli mi na rozpoczęcie
studiów – spełnienie marzenia mojej mamy.”

Warto wiedzieć

Każdego dnia na polskich
drogach dochodzi do prawie
100 wypadków. W całym
2014 roku było ich ponad 35 tys.

Wariant
Moje Życie
składka
miesięczna
przy SU
100 tys. zł
dla 44-latki

Źródło: Statystki Policji,
Raport Roczny
Ruch Drogowy 2014 r.

Jaki wariant ubezpieczenia będzie dla Ciebie odpowiedni?
Pakiet Bezpieczeństwa to trzy różne warianty ubezpieczenia. W zależności od Twojej sytuacji życiowej oraz potrzeb
możesz wybrać jeden z nich: Moja Rodzina, Moje Zdrowie, Moje Życie. Dodatkowo, w ramach każdego wariantu,
masz możliwość wyboru sumy ubezpieczenia. To proste i elastyczne rozwiązanie.

Wybierz odpowiedni wariant ubezpieczenia…

Moja Rodzina
… gdy chcesz kompleksowo
zabezpieczyć się przed finansowymi
następstwami zdarzeń, takich jak
np. operacje chirurgiczne, urodzenie
dziecka, pobyt dziecka lub małżonka
w szpitalu czy śmierć bliskiej osoby.

Moje Zdrowie
… gdy jesteś aktywny i chcesz mieć
ochronę na wypadek uszczerbku na
zdrowiu, operacji, pobytu w szpitalu
czy niezdolności do pracy w wyniku
nieszczęśliwego wypadku.

Moje Życie
… gdy chcesz zapewnić bliskim
wysokie świadczenie na wypadek
Twojej śmierci.

Śmierć – naturalna lub w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, wypadku
komunikacyjnego, zawału serca lub
udaru mózgu

Śmierć – naturalna lub w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, wypadku
komunikacyjnego, zawału serca lub
udaru mózgu

Śmierć – naturalna lub w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, wypadku
komunikacyjnego, zawału serca lub
udaru mózgu

Trwały uszczerbek na zdrowiu
w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
zawału serca lub udaru mózgu

Trwały uszczerbek na zdrowiu
w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
zawału serca lub udaru mózgu

Trwały uszczerbek na zdrowiu
w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
zawału serca lub udaru mózgu

Świadczenie szpitalne w wyniku
nieszczęśliwego wypadku (świadczenie
od 1. dnia pobytu, do 180 dni w roku)
oraz choroby (świadczenie od 1. dnia,
jeśli pobyt w szpitalu trwał dłużej
niż 3 dni, do 180 dni)

Świadczenie szpitalne w wyniku
nieszczęśliwego wypadku (świadczenie
od 1. dnia pobytu, do 180 dni w roku)
oraz choroby (świadczenie od 1. dnia,
jeśli pobyt w szpitalu trwał dłużej
niż 3 dni, do 180 dni)

Świadczenie szpitalne w wyniku
nieszczęśliwego wypadku (świadczenie
od 1. dnia pobytu, do 180 dni w roku)
oraz choroby (świadczenie od 1. dnia,
jeśli pobyt w szpitalu trwał dłużej
niż 3 dni, do 360 dni)
Ciężkie zachorowanie, pobyt na
oddziale OIOM, operacje chirurgiczne
Dodatkowe świadczenie za: urodzenie
dziecka, ciążę mnogą, pobyt dziecka
w szpitalu, osierocenie, przysposobienie
dziecka, a także ciężkie zachorowanie
dziecka i współmałżonka oraz
jego pobyt w szpitalu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
Śmierć bliskich: dziecka,
współmałżonka/partnera, rodziców
i teściów

Ciężkie zachorowanie, pobyt
na oddziale OIOM, operacje
chirurgiczne

Medical Assistance

Całkowita niezdolność do pracy
w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Świadczenie rekonwalescencyjne
po pobycie w szpitalu
Medical Assistance

Świadczenie rekonwalescencyjne
po pobycie w szpitalu
Medical Assistance
4 sumy ubezpieczenia do wyboru

4 sumy ubezpieczenia do wyboru

2 sumy ubezpieczenia do wyboru

Jakie korzyści daje Pakiet Bezpieczeństwa?

Elastyczne rozwiązanie
Do wyboru masz trzy warianty ubezpieczenia:
Moja Rodzina, Moje Zdrowie, Moje Życie.
Sam decydujesz, od jakich zdarzeń i na jakie
sumy się ubezpieczasz. W wariancie Moja
Rodzina zapewniamy aż 31 różnych świadczeń
związanych m.in. z pobytem w szpitalu,
operacją chirurgiczną, urodzeniem dziecka
czy śmiercią rodzica.

Pomoc w ramach usługi Medical
Assistance
Bez względu na to, jaki wariant ubezpieczenia
wybierzesz, możesz liczyć na pomoc i wsparcie
finansowe w różnych kłopotach zdrowotnych,
m.in.: zorganizujemy wizytę lekarza pierwszego
kontaktu, transport do placówki medycznej
lub opłacimy Twój pobyt w szpitalu przy
chorym dziecku.

Stabilność finansowa dla rodziny

Świadczenie także dla Ciebie

Pakiet Bezpieczeństwa zapewnia Tobie i bliskim
komfort psychiczny związany z utrzymaniem
płynności finansowej. W razie wypadku,
poważnego zachorowania lub śmierci
wypłacone kwoty będą istotnym wsparciem.

Wybierając wariant Moje Zdrowie lub Moja
Rodzina, możesz sam skorzystać z ubezpieczenia.
Zapewnimy Ci świadczenie w przypadku
uszczerbku na zdrowiu, ciężkiego zachorowania,
operacji, hospitalizacji czy rekonwalescencji.

Bezpieczeństwo dla każdego
na długie lata

Świadczenia zwolnione z podatku

Z ubezpieczenia możesz korzystać do ukończenia
67. roku życia, niezależnie od formy zatrudnienia,
również bez stałego źródła dochodów.

Nie musisz się martwić, że w przypadku wypłaty
świadczenia część pieniędzy zabierze urząd
skarbowy. Pieniądze są wolne od podatku
od zysków kapitałowych.

Przystępna cena

Szybka wypłata odszkodowań

Na ochronę możesz sobie pozwolić bez
wyrzeczeń. Składka za polisę wynosi już
od 26 zł miesięcznie, przy wariancie
Moje Zdrowie – to niespełna 1 zł dziennie!

Jeśli zajdzie konieczność skorzystania
z ubezpieczenia, UNIQA wypłaci świadczenie
najpóźniej w ciągu 30 dni od daty dostarczenia
dokumentów. Średni czas wypłaty świadczenia
z tytułu ubezpieczenia na życie w 2015 roku
wyniósł tylko 7 dni.

Wypłata za przebytą operację
chirurgiczną
W ramach wariantu Moja Rodzina lub Moje
Zdrowie otrzymasz wypłatę z tytułu przebytej
operacji chirurgicznej. Pakiet Bezpieczeństwa
obejmuje 537 operacji chirurgicznych – to jeden
z najszerszych zakresów na rynku.

UNIQA w liczbach

Świadczenia
z ubezpieczeń życiowych
wypłacamy średnio
w ciągu

7dni

*

*Dane za 2015 rok

Wybór konsumenta
roku 2016

2. miejsce

w rankingu Instytucja
Roku 2015 w kategorii
Najlepsza jakość obsługi
w kanałach zdalnych wg
Mojebankowanie.pl

1,4

157

1 milion
milionów
10

5. miejsce

4,7

Świadczenia o takiej wartości
wypłaciliśmy z tytułu ubezpieczeń
na życie w ciągu ostatnich 5 lat
mln
PLN

Świadczenie o takiej wartości
wypłaciliśmy z tytułu
ubezpieczeń na życie w 2015 roku

na rynku ubezpieczeń
majątkowych w Polsce

1. miejsce

UNIQA Contact Center
+48 801 597 597*
+48 42 66 66 500 dla telefonów komórkowych
*Koszt połączenia według taryfy operatora

Centrala
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
90-520 Łódź, ul. Gdańska 132
tel. 42 63 44 700
e-mail: zycie@uniqa.pl

www.uniqa.pl

mld
PLN

w Polsce
w ubezpieczeniach
dla mieszkalnictwa

klientów w Polsce

klientów w Europie

Tak ocenili nasze usługi
klienci na 5-punktowej
skali w badaniu
satysfakcji z likwidacji szkód*
* Źródło: Badanie wewnętrzne
UNIQA przeprowadzone na 500
klientach w okresie 01-12.2015

Aby uzyskać więcej informacji,
skontaktuj się z agentem:

