
ERGO 4
Indywidualne ubezpieczenie na życie

•  Zabezpieczysz finansowo bliskich, 
gdy Ciebie zabraknie 

•  Twój kredyt zostanie spłacony dzięki polisie z cesją

•  Cena Twojego ubezpieczenia nie wzrośnie i masz 
gwarancję ochrony nawet do 100. roku życia

•  Otrzymać nawet 200 tys. zł w przypadku wystąpienia 
poważnej choroby

•  Wydać wypłacone środki na dowolny cel, również 
niezwiązany z leczeniem

•  Uniknąć pogorszenia sytuacji finansowej w związku 
z kosztami leczenia, powrotu do zdrowia oraz 
ograniczeniem aktywności zawodowej

•  Zastąpisz utraconą pensję, wypłacanym 
miesięcznie świadczeniem

• Spłacisz kredyt, dzięki środkom z polisy

•  Sfinansujesz koszty rehabilitacji i bieżące wydatki 
w razie poważnego uszkodzenia ciała

Trwała niezdolność do pracy to nie tylko utrata źródła 
dochodu, lecz także możliwe wydatki związane z leczeniem 
lub rehabilitacją. 
Z ubezpieczeniem ERGO 4 – Niezdolność do pracy:

Nieszczęśliwe wypadki oraz poważne choroby niestety nie 
omijają dzieci. ERGO 4 – Zdrowie dziecka to rozwiązanie, 
dzięki któremu:

ERGO 4 – Ubezpieczenie życia to odpowiedni wybór  
gdy chcesz mieć pewność że:

Środki finansowe 
dla Twoich bliskich

Spokój finansowy, mimo 
niezdolności do pracy

Zabezpieczysz to, co najcenniejsze:

Walka o zdrowie to trudne ale i kosztowne zadanie. 
Pomyśl o ERGO 4 – Poważne zachorowania,  
gdy chcesz:

Warto wiedzieć: Ty decydujesz o kwocie, która zostanie Ci 
wypłacona w ramach sumy ubezpiecznia.

Warto wiedzieć: Możesz chronić swoje dziecko już od 
ukończenia 3. miesiąca do 25. roku życia.

Warto wiedzieć: To Ty decydujesz kto i jaką kwotę otrzyma, 
poprzez wybór beneficjenta i sumy ubezpieczenia.

Warto wiedzieć: Istnieje możliwość wielokrotnej wypłaty 
świadczeń – w przypadku wystąpienia kolejnych chorób 
w okresie ubezpieczenia.

•  Będziesz gotowy finansowo na walkę o zdrowie 
dziecka 

•  Otrzymasz nawet 200 tys. zł w przypadku 
poważnego zachorowania lub poważnego 
uszkodzenia ciała

•  Uzupełnisz szkolne NNW o wysokie wypłaty 
świadczeń w razie poważnych zachorowań lub 
wypadków

Organizacja i finansowanie leczenia za granicą 
Nawet co szósta osoba może usłyszeć diagnozę onkologiczną*. Koszty związane z leczeniem przerastają możliwości 
wielu gospodarstw domowych. Wybierz ubezpieczenie Global Doctors, jeżeli chcesz zapewnić sobie i swoim bliskim:

 Bezpłatne leczenie za granicą w kwocie do 2 000 000 Euro

Dostęp do nowoczesnych terapii i renomowanych klinik (onkologicznych, neurologicznych, 
kardiologicznych i wielu innych)

 Brak zmartwień o organizację leczenia: szukanie kliniki, dostęp do najlepszego specjalisty, 
transport i zakwaterowanie za granicą.

Poznaj szczegóły u doradcy ubezpieczeniowego
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.

M A T E R I A Ł  M A R K E T I N G O W Y

* Źródło: Raport WHO International Agency for Research on Cancer (IARC)
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