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Czy wiesz, że ponad połowa dorosłych Polaków spłaca obecnie kredyt lub pożyczkę? 
Obawiasz się wypadku lub choroby, które spowodują utratę źródła Twoich dochodów? 
Czy zastanawiałeś się jak Twoi bliscy spłacą kredyt jeśli Ciebie zabraknie lub nie będziesz mógł pracować?

W ubezpieczeniu życia ERGO 4 stworzyliśmy specjalne rozwiązania dla osób posiadających kredyt aby prosto i przy bardzo korzystnej składce zagwarantować spłatę zobowiązań w razie 
niespodziewanych zdarzeń. Możesz zapewnić sobie sumę ubezpieczenia sięgającą nawet 10 milionów złotych. Dzięki rozszerzeniu ochrony o ubezpieczenie niezdolności do pracy środki 
finansowe zostaną wypłacone również w sytuacji, kiedy ze względów zdrowotnych nie będziesz mógł pracować. Dzięki takiej ochronie będziesz mógł pokryć wszystkie zobowiązania 
i zagwarantować bliskim pełną stabilizację finansową.

ERGO 4
Ochrona spłaty kredytu

ERGO 4 w ubezpieczeniu niezdolność do pracy gwarantuje Ci:
• wysokie sumy ubezpieczenia – do 4 mln zł

•  jednorazowe świadczenie, którego wysokość dopasowuje się do zmieniającej się kwoty 
kredytu lub wypłatę stałej comiesięcznej renty

• ochronę trwają do 65 roku życia

•  możliwość rozszerzenia ochrony o wysokie wypłaty w razie złamań kości i poważnego 
uszkodzenia ciała wskutek wypadku

•  możliwość uzyskania świadczenia niezależnie od decyzji ZUS o całkowitej niezdolności 
do pracy

•  natychmiastowe rozpoczęcie ochrony 24 h/dobę, na całym świecie

•  możliwość natychmiastowego wystawienia polisy przez agenta

ERGO 4 w ubezpieczeniu życia gwarantuje Ci:
•  możliwość elastycznego dopasowania zakresu ubezpieczenia do Twoich  

indywidualnych potrzeb

•  wybór stałej lub malejącej sumy ubezpieczenia, z możliwością dopasowania 
poziomu ochrony do zmieniającej się kwoty kredytu

•  możliwość natychmiastowego wystawienia polisy przez agenta wraz z cesją 
na bank w związku z kredytem

•  ochronę od 18. do 100. urodzin z niezmienną wysokością składki

•  natychmiastowe rozpoczęcie ochrony 24 h/dobę, na całym świecie

•  sumę ubezpieczenia w wysokości nawet 10 milionów złotych

•  wypłatę świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia

Czy wiesz, że?
W produkcie ERGO 4 możesz ubezpieczyć się na życie bez natychmiastowego opłacenia składki. Pierwszej płatności dokonasz później, w swoim koncie klienta online.
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Wariant I Wariant II Wariant III

Zgon wskutek nieszczęśliwego wypadku

Zgon z każdej przyczyny

Maksymalna suma ubezpieczenia 500 000 zł 10 000 000 zł 10 000 000 zł

Obniżająca się suma ubezpieczenia

Możliwość zachowania stałej sumy 
ubezpieczenia przez zdefiniowany czas

zawsze 
stała suma 

ubezpieczenia

Możliwość corocznej indeksacji składki i sumy 
ubezpieczenia

Możliwość objęcia ochroną ubezpieczniową 
skutków wykonywania zawodów 
podwyższonego ryzyka

+

Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową 
przy niestandardowym poziomie ryzyka, na 
podstawie indywidualnej decyzji ERGO Hestii

Minimalny wiek objęcia ochroną 
ubezpieczeniową 18 lat 18 lat 18 lat

Maksymalny wiek objęcia ochroną 
ubezpieczeniową 67 lat 70 lat 70 lat

Maksymalny wiek obowiązywania ochrony 
ubezpieczeniowej 70 lat 100 lat 100 lat

Wariant I Wariant II Wariant III

Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego 
wypadku

Złamanie kości wskutek nieszczęśliwego wypadku

Całkowita niezdolność do pracy wskutek 
nieszczęśliwego wypadku

Całkowita niezdolność do pracy z dowolnej 
przyczyny

Dodatkowe świadczenie z tytułu czasowej 
niezdolności do pracy

Forma wypłaty świadczenia jednorazowo jednorazowo renta miesięczna

Maksymalna suma ubezpieczenia 500 000 zł 1 000 000 zł 4 000 000 zł

Obniżająca się suma ubezpieczenia

Możliwość objęcia ochroną ubezpieczniową 
skutków wykonywania zawodów 
podwyższonego ryzyka

+

Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową 
przy niestandardowym poziomie ryzyka, na 
podstawie indywidualnej decyzji ERGO Hestii

Minimalny wiek objęcia ochroną 
ubezpieczeniową 18 lat 18 lat 18 lat

Maksymalny wiek objęcia ochroną 
ubezpieczeniową 67 lat 59 lat 59 lat

Maksymalny wiek obowiązywania ochrony 
ubezpieczeniowej 70 lat 65 lat 65 lat

usługa poza zakresem ubezpieczenia

objęcie zakresem ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki+

usługa w zakresie ubezpieczenia

ERGO 4 w ubezpieczeniu niezdolność do pracyERGO 4 w ubezpieczeniu życia


