
Profil 1
Mężczyzna 35 lat
nauczyciel z powołania, pasjonata 
historii, każdą wolną chwilę  
aktywnie spędza z synem

Ubezpieczaj, uświadamiaj 
– ERGO 4 dla mężczyzn

Przykładowe pytania do klienta
1.   Wielu moich klientów odczuwa dolegliwości związane 

z chorobami zawodowymi spowodowanymi np. warunkami 
pracy czy stresem. Ciekawy jestem na jakie dolegliwości 
jest Pan narażony w związku z wykonywaniem zawodu 
nauczyciela? Czy zastanawiał się Pan, w jaki sposób może 
Pan zadbać o siebie w sytuacji wystąpienia naprawdę 
poważnej choroby?

2.   Pasjonuje się Pan historią, która jest pełna nieoczekiwanych 
sytuacji - ciężkich do przewidzenia, a ich konsekwencje są 
odczuwalne przez wiele lat. Jak Pan sądzi, w jaki sposób 
można ochronić siebie i rodzinę na wypadek wystąpienia 
takich nagłych zdarzeń jak poważne zachorowanie?

Zalecane badania profilaktyczne: Zalecane badania profilaktyczne: Zalecane badania profilaktyczne:
•  badanie ciśnienia, EKG spoczynkowe z opisem,  

USG jąder – co rok
•  USG tarczycy – co 2 lata
•  RTG klatki piersiowej – co 3-4 lata

•  EKG spoczynkowe z opisem, EKG wysiłkowe,  
USG jamy brzusznej, USG prostaty,  USG jąder – co rok

•  RTG klatki piersiowej – co 1-2 lata
•  USG tarczycy, Gastroskopia – co 3-5 lat
•  Kolonoskopia – co 5-10 lat

•  badanie ciśnienia – co 3 miesiące
•  EKG spoczynkowe z opisem, EKG wysiłkowe, USG jamy brzusznej, 

USG prostaty, USG jąder, RTG klatki piersiowej – co rok
•  USG tarczycy – co 1-2 lata
•  Kolonoskopia – co 5 lat
•  Gastroskopia – co 3-5 lat

Przykładowe pytania do klienta
1.   Podziwiam Pana za zaangażowanie w pracę i obowiązki 

służbowe, a czy myślał Pan o sytuacji, w której z powodu 
poważnej choroby nie będzie Pan mógł przez jakiś czas 
pracować, a dodatkowo leczenie będzie wymagało 
zaangażowania własnych środków finansowych? W jaki 
sposób jest Pan przygotowany na taką ewentualność?

2.   Czy nadal pracuje Pan zdalnie? Jak pandemia wpłynęła na 
pracę? Co Pan sądzi abyśmy przez najbliższe kilka minut 
przeanalizowali wspólnie podobne sytuacje, które mogą 
wpłynąć nie tylko na pracę, ale również na Pana aktywność 
w czasie wolnym oraz abyśmy poszukali rozwiązań, 
które zabezpieczą Pana finansowo na wypadek takich 
nieoczekiwanych zdarzeń?

Przykładowe pytania do klienta
1.   Rozmawialiśmy o kompleksowym ubezpieczeniu Pana 

motocykla, a nie poruszyliśmy jeszcze tematu pomocy 
w przypadku wystąpienia poważnego zachorowania. W jaki 
sposób chciałby Pan dać sobie szansę na szybszy powrót do 
zdrowia? Czy teraz jest dobry moment na taką rozmowę?

2.   Wiem, że jest Pan fotografem. Czy myślał Pan o ubezpieczeniu, 
które zapewni realną pomoc odpowiadającą oczekiwaniom, 
dzięki czemu będzie Pan mógł spokojnie rozwijać swoje pasje, 
bez obawy o konsekwencje wystąpienia poważnej choroby?

•   Ubezpieczenie „Poważne zachorowanie” ERGO 4 ma na celu zapewnienie odpowiedniego wsparcia 
finansowego na wypadek zdiagnozowania poważnej choroby. Wypłata świadczenia zapewni 
ubezpieczonemu oraz jego bliskim bezpieczeństwo w tak ciężkiej sytuacji życiowej jaką jest poważne 
zachorowanie i jednocześnie umożliwi skoncentrowanie się wyłącznie na leczeniu choroby.

•   Ubezpieczenie występuje w trzech wariantach
•   W zależności od wybranego wariantu, ochrona może być ograniczona do nowotworów, bądź mieć 

charakter kompleksowy – rozszerzona o 11 lub aż 49 zdefiniowanych poważnych chorób.
•   Wysoka suma ubezpieczenia – do 200 tys. zł. na zdarzenie ubezpieczeniowe
•   Ochrona nawet do 70. roku życia.
•   Możliwość wielokrotnej wypłaty świadczeń w przypadku diagnozy poważnych zachorowań – w tym 

za nowotwory – dzięki zastosowanemu układowi koszykowemu wypłata świadczenia w wysokości 
100% sumy ubezpieczenia nie wymusza zakończenia ochrony – trwa ona nadal w zakresie 
określonym w OWU.

•   W Polsce tylko 35% mężczyzn po 40-stce poddało się kiedykolwiek badaniu 
lekarskiemu prostaty

•   Co piąty mężczyzna zachoruje na chorobę nowotworową w jakimś momencie swojego życia
•   Najczęściej występującymi u mężczyzn chorobami onkologicznymi są nowotwory 

płuc i prostaty
•  Zachorowalność na raka prostaty wzrosła aż 7-krotnie w ciągu ostatnich 30 lat i stale rośnie
•   Rak jądra dotyka głównie młodych mężczyzn w wieku 20-40 lat
•   Do 70% leków występujących w standardach europejskich polscy pacjenci nie mają dostępu 

lub jest on znacznie ograniczony
•   Ponad połowa (53% z 94 substancji) nowoczesnych leków onkologicznych zarejestrowanych 

w Europie (od 2004 r.) nie jest dostępna w Polsce

Suma ubezpieczenia:
80 000 zł

Czy wiesz, że…? Jak chronimy?

Składka 
miesięczna: 43 złWariant pełny

Składka 
miesięczna: 30 złWariant rozszerzony

Składka 
miesięczna: 25 złChoroby nowotworowe

Profil 2
Mężczyzna 45 lat
pracuje w dużej firmie, praca go 
pochłania, dużo czasu przebywa poza 
domem, często podróżuje służbowo

Suma ubezpieczenia:
40 000 zł

Składka 
miesięczna: 54 złWariant pełny

Składka 
miesięczna: 43 złWariant rozszerzony

Składka 
miesięczna: 32 złChoroby nowotworowe

Profil 3
Mężczyzna 55 lat
fotograf, artysta ceniący sobie 
swobodę i niezależność, uwielbia 
jazdę na motocyklu

Suma ubezpieczenia:
20 000 zł

Składka 
miesięczna: 81 złWariant pełny

Składka 
miesięczna: 67 złWariant rozszerzony

Składka 
miesięczna: 37 złChoroby nowotworowe

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.  
Służy wyłącznie celom informacyjnym (w tym analizie potrzeb Klienta), a pełne informacje podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie ERGO 4.


