Potrzebujesz
więcej informacji?

Kobieta 30 lat
singielka, pracuje w korporacji,
skupiona na rozwoju swojej
kariery zawodowej.

www.ergohestia.pl

Suma ubezpieczenia:

ERGO 4

200 000 zł
Wariant
rozszerzony

Malejąca suma ubezpieczenia

Wariant
pełny
Stała suma ubezpieczenia

Składka miesięczna:

49 zł

Chcesz się ubezpieczyć?
Skontaktuj się z nami:

Ubezpieczenie życia

Składka miesięczna:

55 zł

Mężczyzna 35 lat
żonaty, jedno dziecko w wieku przedszkolnym,
pracuje w biurze projektowym, w trosce o komfort
swój i rodziny, zdecydowany na zakup wiekszego
niż dotychczas mieszkania.

Suma ubezpieczenia:

300 000 zł

Malejąca suma ubezpieczenia

Wariant
pełny
Stała suma ubezpieczenia

Składka miesięczna:

61 zł
Składka miesięczna:

74 zł

UL/E4/PZ/2105

Wariant
rozszerzony

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy oraz
nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Służy wyłącznie celom informacyjnym.

Ubezpiecz życie,
zabezpiecz
kredyt

Mężczyzna 40 lat

Ubezpieczenie życia
Życie bywa kruche i ulotne. Możesz jednak łatwo ochronić swoich bliskich przed kaprysami losu. Gdy Cię zabraknie,
ubezpieczenie życia ERGO 4 zabezpieczy finansowo Twoich bliskich na kwotę nawet 10 mln złotych. To pozwoli im
uzyskać środki na życie bądź na spłatę kredytu. Dzięki temu w szybki i prosty sposób zabezpieczysz to, co dla Ciebie
najważniejsze i zadbasz o stabilność finansową najbliższych. W wariantach rozszerzonych ubezpieczamy klientów aż
do setnego roku życia.
Wariant I

Wariant II

Wariant III

Zgon wskutek nieszczęśliwego wypadku

500 000 zł

10 000 000 zł

10 000 000 zł

zawsze stała suma
ubezpieczenia

Wariant
rozszerzony
Wariant
pełny

Składka miesięczna:

101 zł
Składka miesięczna:

161 zł

Mężczyzna 42 lat

Możliwość corocznej indeksacji składki i sumy ubezpieczenia
Możliwość objęcia ochroną ubezpieczniową skutków wykonywania
zawodów podwyższonego ryzyka

400 000 zł

Stała suma ubezpieczenia

Obniżająca się suma ubezpieczenia
Możliwość zachowania stałej sumy ubezpieczenia przez
zdefiniowany czas

Suma ubezpieczenia:

Malejąca suma ubezpieczenia

Zgon z każdej przyczyny
Maksymalna suma ubezpieczenia

prowadzi własny biznes,
zarobki jego i żony
powyżej średniego
wynagrodzenia, dwójka
nastoletnich dzieci.

kierowca zawodowy, pracuje
w dużej firmie transportowej,
jeździ po całej Europie.

+

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

•	zabezpieczenie finansowe bliskich na wypadek śmierci
•	możliwość dopasowania poziomu ochrony do zmieniającej się kwoty kredytu
•	wysokie sumy ubezpieczenia – nawet 10 mln zł
•	okres ubezpieczenia do 100 roku życia
•	polisa z cesją dostępna od ręki u agenta

usługa w zakresie ubezpieczenia
usługa poza zakresem ubezpieczenia
objęcie zakresem ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy oraz
nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Służy wyłącznie celom informacyjnym.

Suma ubezpieczenia:

150 000 zł
Wariant
podstawowy
Wariant
podstawowy

ochrona rozszerzona o zawód
podwyższonego ryzyka

Składka miesięczna:

18 zł
Składka miesięczna:

34 zł

