
Suma ubezpieczenia:
100 000 zł

Przykładowe pytania do klienta  
(nie zastępują badania potrzeb Klienta)
1.  Panie Piotrze, jaką kwotę przeznaczyłby Pan na leczenie 

swojego syna w sytuacji poważnego nieszczęśliwego 
wypadku? Co Pan sądzi abyśmy teraz porozmawiali 
o rozwiązaniu, które w takich sytuacjach zapewni Panu 
pomoc w powrocie dziecka do zdrowia?

2.  Panie Piotrze, cieszę się że jest Pan świadomym rodzicem 
i chroni Pan syna od nieszczęśliwych wypadków wykupując 
polisę szkolną. Jak Pan sądzi czy taka polisa wystarczy na 
pokrycie kosztów leczenia dziecka w przypadku wystąpienia 
naprawdę poważnego wypadku?

3.  Panie Piotrze, widziałem na FB relację z meczu, w którym 
grał Pana syn. Jak Pan dba o zabezpieczenie syna przed 
nieszczęśliwymi wypadkami i poważnymi urazami podczas 
uprawiania sportu?

ERGO 4 Zdrowie dziecka to ochrona w razie 
nieszczęśliwych wypadków:
•  katalog zdarzeń obejmuje złamania oraz skutki 

poważnych urazów niosących za sobą wysokie koszty 
leczenia i rehabilitacji,

•    wypłata świadczenia również za zdarzenia powstałe 
podczas uprawiania sportów (w tym sportów walki),

•  wysoka suma ubezpieczenia – aż do 200 tys. zł za 
niewysoką składkę.

Przykładowe pytania do klienta  
(nie zastępują badania potrzeb Klienta)
1.  Pani Anno, zadbała Pani o zabezpieczenie swojego 

mieszkania i samochodu. A co z zabezpieczeniem zdrowia 
Pani dzieci?

2.  Pani Anno, ostatnio słyszałam o zbiórce pieniędzy na 
leczenie 5 – letniej dziewczynki chorej na nowotwór. 
Czy uważa Pani, że wcześniejsze odkładanie pieniędzy lub 
wykupienie polisy ma sens?

3.  Pani Anno, wiem, że ceni Pani sobie proste i przejrzyste 
rozwiązania dotyczące ubezpieczeń. Proszę pozwolić, że dziś 
poszukamy rozwiązań, które będą chroniły zdrowie całej 
Waszej rodziny?

ERGO 4 Zdrowie dziecka to ochrona w razie 
poważnego zachorowania:
•  aż 20 chorób w zakresie, w tym nowotwory, 

oparzenia, cukrzyca typu I, sepsa, neuroborelioza,
•  wysokie sumy ubezpieczenia, nawet do 200 tys. zł, 

pozwalają na pokrycie kosztów leczenia 
lub rehabilitacji,

•  wielokrotne wypłaty w ramach jednej polisy, 
bez limitu świadczeń.

Składka miesięczna: 13 zł

Uszkodzenie 
ciała NW

Jak rozmawiać 
z klientem 
o ubezpieczeniu 
dziecka?

Przykładowe pytania do klienta  
(nie zastępują badania potrzeb Klienta)
1.  Pani Magdaleno, cieszę się że jest Pani świadomym 

rodzicem i chroni Pani córkę od nieszczęśliwych wypadków 
wykupując polisę szkolną. W jaki sposób zabezpiecza Pani 
swoje dziecko przed poważnymi zachorowaniami? Jak Pani 
sądzi ile może kosztować kompleksowa ochrona zdrowia 
dziecka?

2.  Pani Magdaleno, kompleksowo ubezpieczam Pani dom 
i samochód. Proszę pozwolić, abyśmy dziś porozmawiali 
o ochronie zdrowia Pani córki.

3.  Pani Magdaleno, jakby Pani mogła wybrać, to w przypadku 
poważnej choroby wolałaby Pani leczyć dzieci w polskich czy 
zagranicznych klinikach? Jak Pani sądzi ile miesięcznie może 
kosztować takie rozwiązanie?

ERGO 4 zapewni dziecku kompleksową 
ochronę obejmującą:
•  uszkodzenie ciała w NW – w tym złamania kości 

oraz skutki poważnych urazów, również w związku 
z uprawianiem sportów,

•  wystąpienie poważnego zachorowania – w zakresie 
katalog aż 20 specjalnie dobranych chorób, bez limitu 
ilości zdarzeń,

•  organizację i pokrycie kosztów leczenia dziecka 
w renomowanych klinikach za granicą wraz z kosztami 
pobytu dwóch opiekunów w przypadku wystąpienia 
zdefiniowanego stanu chorobowego – w tym 
nowotworu złośliwego – w ramach ubezpieczenia 
Global Doctors,

•  wysokie sumy ubezpieczenia – aż do 200 tys. zł dla 
Uszkodzenia ciała NW i Poważnego zachorowania, 
i do 2 mln euro w przypadku Global Doctors.

Profil 1
11-letni chłopiec, 
aktywny fizycznie, 
uwielbia grę w piłkę 
nożną, trenuje karate.

Profil 2
7-letnia dziewczynka, 
uwielbia czytać, 
uzdolniona artystycznie - 
pięknie rysuje,
5-letni chłopiec, mały 
odkrywca i konstruktor.

Profil 3
9-letnia dziewczynka, 
jej pasją jest taniec, 
systematycznie uczęszcza 
na zajęcia taneczne.

Global Doctors (wariant podstawowy)
1 000 000 euro

Poważne zachorowanie
50 000 zł

Uszkodzenie ciała NW
50 000 zł

Składka miesięczna: 58 zł

Wariant pełny

Uzdolniona 
tancerka?

Mały 
sportowiec?

Suma ubezpieczenia:
50 000 zł

Łączna składka miesięczna 
za dwoje dzieci:

Poważne 
zachorowanie

20 zł

Ciekawe świata 

rodzeństwo?

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


