
 

Profil Klienta

ERGO Podróż  

Przedstaw klientowi ofertę ubezpieczenia
Niezdolność do pracy w ERGO 4 

 

Manual sprzedażowy / 2A
Kompleksowa ochrona. Jak przy sprzedaży ubezpieczenia ERGO Podróż 
zaprezentować klientowi ofertę ubezpieczenia ERGO 4?

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy. 
Służy wyłącznie celom informacyjnym.

ERGO 4

ERGO 4

Atuty ubezpieczenia

Klient zakupił ubezpieczenie ERGO Podróż przede wszystkim ze względu 
na pomoc medyczną i pokrycie kosztów leczenia nagłego zachorowania 
lub nieszczęśliwego wypadku podczas wyjazdu zagranicznego.

W sezonie letnim Klient decyduje się na zakup ubezpieczenia ERGO Podróż 
przed planowanym wypoczynkiem zagranicznym. Klientowi zależy przede 
wszystkim na dostępie do lekarza w razie nagłego pogorszenia stanu 
zdrowia lub nieszczęśliwego wypadku.

• suma ubezpieczenia nawet do 4 mln zł 
• stała miesięczna renta w razie niezdolności do pracy 

spowodowanej chorobą lub wypadkiem
• możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia 

o ubezpieczenie Uszkodzenia ciała NW z dodatkową 
sumą ubezpieczenia sięgającą nawet 500 tys. zł

• możliwość swobodnego wyboru gwarantowanego 
okresu ochrony (maksymalnie do 65. roku życia)

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

Zakup ubezpieczenia ERGO Podróż to doskonała okazja sprzedażowa do rozmowy 
o ubezpieczeniu na wypadek wystąpienia całkowitej niezdolności do pracy.  
W ramach badania potrzeb klienta zaproponuj ubezpieczenie ERGO 4, które 
chroni przed skutkami finansowymi nieszczęśliwych wypadków i chorób,  
skutkujących całkowitym brakiem możliwości świadczenia pracy.

Klient zainteresowany ubezpieczeniem ERGO Podróż jest 
świadomy możliwości wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych 
zdarzeń, chce zabezpieczyć się na wypadek nagłej choroby lub 
poważnego wypadku. 
ERGO 4 Niezdolność do pracy pokrywa długotrwałe skutki 
finansowe trwałej niezdolności do świadczenia pracy w razie 
wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub choroby. 
Otrzymywane świadczenie umożliwia spłatę zobowiązań 
finansowych, zapłatę bieżących rachunków oraz pokrycie 
kosztów związanych z edukacją dzieci.

ERGO 4 Niezdolność do pracy to propozycja skierowana 
do osób, które chcą się zabezpieczyć na wypadek 
długotrwałych konsekwencji nieszczęsliwego wypadku 
lub choroby. 

Wypłata świadczenia w postaci miesięcznej renty umożliwi 
sfinansowanie dodatkowego leczenia czy rehabilitacji, a 
także pozwoli utrzymać dotychczasowy poziom życia.

ERGO Podróż to ubezpieczenie idealne dla osób wyjeżdżających prywatnie lub służbowo za granicę – zarówno na długie, 
jak i krótkie wyjazdy. Dzięki niemu klient otrzyma wsparcie w przypadku wystąpienia nagłego zachorowania lub 
nieszczęśliwego wypadku np. wizytę lekarza czy pielęgniarki, a nawet dowóz leków do hotelu w którym przebywa.

• sumy ubezpieczenia nawet do 1 mln zł 
• III warianty ochrony do wyboru 
• pokrycie kosztów leczenia również w razie zachorowania na COVID-19 podczas podróży zagranicznej
• szereg dostępnych rozszerzeń i ubezpieczeń dodatkowych
• brak karencji dla osób przebywających za granicą
•  uwzględnia ratownictwo (poszukiwanie prowadzone przez wyspecjalizowane służby ratunkowe 

do wysokości SU)



 

Profil Klienta

ERGO Podróż

Przedstaw klientowi ofertę ubezpieczenia
Uszkodzenie ciała NW w ERGO 4 

 

Manual sprzedażowy / 2B
Kompleksowa ochrona. Jak przy sprzedaży ubezpieczenia ERGO Podróż 
zaprezentować klientowi ofertę ubezpieczenia ERGO 4?

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy. 
Służy wyłącznie celom informacyjnym.

ERGO 4

ERGO 4

Atuty ubezpieczenia

ERGO Podróż to ubezpieczenie idealne dla osób wyjeżdżających prywatnie lub służbowo za granicę – zarówno na długie, 
jak i krótkie wyjazdy. Dzięki niemu klient otrzyma wsparcie w przypadku wystąpienia nagłego zachorowania lub 
nieszczęśliwego wypadku np. wizytę lekarza czy pielęgniarki, dowóz leków do hotelu w którym przebywa.

Klient zakupił ubezpieczenie ERGO Podróż przede wszystkim ze względu 
na pomoc medyczną i pokrycie kosztów leczenia nagłego zachorowania 
lub nieszczęśliwego wypadku podczas wyjazdu zagranicznego.

W sezonie letnim Klient decyduje się na zakup ubezpieczenia ERGO Podróż 
przed planowanym wypoczynkiem wakacyjnym. Klientowi zależy przede 
wszystkim na dostępie do lekarza w razie nagłego pogorszenia stanu 
zdrowia lub nieszczęśliwego wypadku.

• sumy ubezpieczenia nawet do 1 mln zł 
• III warianty ochrony do wyboru 
• pokrycie kosztów leczenia również w razie zachorowania na COVID-19 podczas podróży zagranicznej
• szereg dostępnych rozszerzeń i ubezpieczeń dodatkowych
• brak karencji dla osób przebywających za granicą
•  uwzględnia ratownictwo (poszukiwanie prowadzone przez wyspecjalizowane służby ratunkowe 

do wysokości SU)

• suma ubezpieczenia w wysokości nawet 500 tys. zł
• wysokie jednorazowe świadczenia w razie złamań 

i poważnego trwałego inwalidztwa
• ochrona do 70. roku życia
• natychmiastowe rozpoczęcie ochrony 24 h/dobę, 

na całym świecie
• możliwość rozszerzenia odpowiedzialności ERGO Hestii 

o skutki wykonywania zawodu podwyższonego ryzyka

Zakup ubezpieczenia ERGO Podróż z myślą o nieszczęśliwych wypadkach 
to doskonała okazja sprzedażowa do rozmowy o ubezpieczeniu ERGO 4. 
W ramach badania potrzeb klienta zaproponuj ubezpieczenie ERGO 4 
-Uszkodzenie ciała NW, które rozszerzy ochronę nie tylko na czas wyjazdu, 
ale na cały rok.

Klient korzystający z ubezpieczenia ERGO Podróż otrzyma 
doraźną pomoc w razie nagłych wypadków. Co ma jednak  
zrobić po powrocie do Polski kiedy potrzebne jest dalsze 
leczenie lub rehabilitacja? 
Odpowiedzią jest ubezpieczenie Uszkodzenie ciała NW 
w ERGO 4, dzięki któremu otrzyma jednorazowe świadczenie, 
które może przeznaczyć na zakup leków czy rehabilitację.

ERGO 4 Uszkodzenie ciała NW to optymalna propozycja
dla osób, które chcą się zabezpieczyć na wypadek
wystąpienia nagłych zdarzeń. Zapewnia wypłatę 
świadczeń zarówno w przypadku złamań kości, jak i innych 
poważnych urazów.

Ochrona koncentruje się na poważnych uszkodzeniach
ciała, skutkujących wysokimi kosztami leczenia
i rehabilitacji. ERGO 4 zapewnia wysoką sumę 
ubezpieczenia za niewysoką składkę.


