Pani/Panie
poniżej propozycja zakresu ubezpieczenia ERGO 4 zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia:

Ubezpieczenie życia

Ubezpieczenie życia

Ubezpieczenie życia

Do 500.000 zł w razie śmierci wskutek
wypadku

Do 10.000.000 zł w razie śmierci z każdej
przyczyny jako zabezpieczenie kredytu

Do 10.000.000 zł w razie śmierci
z każdej przyczyny

Suma ubezpieczenia:

Uszkodzenie ciała
Do 500.000 zł w razie poważnego
inwalidztwa lub złamań wskutek wypadku

Suma ubezpieczenia:

Poważne zachorowanie
Do 200.000 zł w razie
wystąpienia nowotworu

Suma ubezpieczenia:

Niezdolność do pracy

Niezdolność do pracy

Do 1.000.000 zł w razie niezdolności
do pracy wskutek wypadku jako
zabezpieczenia kredytu

Do 4.000.000 zł wypłacanych w formie
miesięcznej renty w razie niezdolności
do pracy z każdej przyczyny

Suma ubezpieczenia:

Poważne zachorowanie

Do 200.000 zł w razie
wystąpienia nowotworu lub jednej
z 11 innych chorób

Do 200.000 zł w razie
wystąpienia nowotworu lub jednej
z 49 innych chorób

Suma ubezpieczenia:

Zdrowie dziecka

Zdrowie dziecka

Do 200.000 zł w razie poważnego
inwalidztwa lub złamań wskutek wypadku

Do 200.000 zł w razie wystąpienia
nowotworu lub jednej z 19 innych chorób

Global Doctors
Do 1.000.000 euro na organizację
i pokrycie kosztów leczenia nowotworów

Suma ubezpieczenia:

Zapraszam do kontaktu:

Kwota renty
Suma ubezpieczenia:

Poważne zachorowanie

Suma ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia:

Global Doctors
Do 2.000.000 euro na organizację
i pokrycie kosztów leczenia nowotworów
i wybranych stanów chorobowych
Suma ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia:

Zdrowie dziecka
Do 200.000 zł w razie poważnego
inwalidztwa, złamań wskutek wypadku lub
wystąpienia jednej z 20 chorób
Suma ubezpieczenia:

Ubezpieczenie ERGO 4
– porozmawiajmy o życiu

Łączna składka:

Dobre ubezpieczenie na życie powinno zapewnić
ubezpieczonemu:
	spłatę wszystkich zobowiązań, w tym kredytowych oraz pozwolić rodzinie
ubezpieczonego utrzymać standard życia na tym samym poziomie w przypadku
jego śmierci
	środki na leczenie i spłatę natychmiast wymaganych zobowiązań oraz środki
na życie przez okres min. 12 miesięcy w przypadku poważnej choroby
	uzupełnienie brakującego dochodu o prywatną rentę zdrowotną w przypadku
niezdolności do pracy
	dostęp do najlepszych placówek medycznych i lekarzy w przypadku choroby
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

Które z poniższych kwestii są dla Ciebie najważniejsze (mogą spowodować poważne
konsekwencje finansowe dla Ciebie i Twojej rodziny)?

Czy wiesz, że:
•	czas oczekiwania na leczenie od momentu podejrzenia choroby nowotworowej
w Polsce był i nadal jest zbyt długi — u większości pacjentów przekracza 9 tygodni
•	nawet leczenie w ramach NFZ wymaga dodatkowych nakładów finansowych po stronie
pacjenta – na natychmiastową diagnostykę, konsultacje specjalistyczne, leki i preparaty
wspomagające, rehabilitację onkologiczną, opiekę paliatywną
•	brak dochodu lub jego zmniejszenie (w związku z chorobą lub wypadkiem)
nie zwalnia ze spłaty kredytu, a zaprzestanie spłacania rat skutkuje tym, że spłata jest
wymagana natychmiast

śmierć

poważna choroba lub wypadek

trwała niezdolność do pracy

Jakie dodatkowe kwestie należy wziąć pod uwagę?
choroba dziecka

leczenie za granicą

Potrzeby w związku z wystąpieniem
poważnej choroby lub wypadku

Kilka danych statystycznych

Pieniądze na leczenie

zgodnie z ZUS i GUS (https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/statystyka-przyczyn-zgonow/)

(6x dochód miesięczny)
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Klient
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Klient
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Wysokość zobowiązań
Czy wiesz, że w Polsce rocznie:
163 tys. Polaków ma zdiagnozowany nowotwór

(kwota, którą należy spłacić natychmiast)

Zastąpienie dochodu
(od 12 do 24x dochód miesięczny)

Suma potrzeb finansowych

80 tys. Polaków ma zdiagnozowany zawał
73 tys. Polaków przechodzi udar

Potrzeby w związku z wystąpieniem
trwałej niezdolności do pracy
Pieniądze na leczenie
(6x dochód miesięczny)

Dane dot. niezdolności do pracy:

Wysokość zobowiązań

•	ZUS w 2019 r. wydał w sumie 65 tys. orzeczeń o całkowitej
niezdolności do pracy oraz o niezdolności do samodzielnej egzystencji

(miesięczne zobowiązania np. kredytowe)

Zastąpienie dochodu

•	wysokość 70% rent z tytułu niezdolności do pracy wypłaconych
w 2019 r. nie przekroczyła 1800 zł

(kwota w wys. 80% miesięcznego dochodu)

Przyczyny zgonów w Polsce
Choroby układu krążenia	41% / 167 tys.
Choroby nowotworowe	27% / 109 tys.
Inne choroby	28% / 115 tys.

96%

zgonów
to następstwa chorób

Suma potrzeb finansowych

Potrzeby będące
konsekwencją śmierci
Wysokość zobowiązań
(kwota, którą należy spłacić natychmiast np. kredyt)

Zastąpienie dochodu
(od 4 do 6 rocznych dochodów)

Wypadki komunikacyjne	1% / 3 tys.
Zatrucia

0,3% / 1 tys.

Samobójstwa

1,1% / 4 tys.

Pozostałe

1,6% / 5 tys.

Suma potrzeb finansowych

Data i podpis Klienta

