
To opcja idealna dla klientów posiadajacych zobowiązania finansowe 
np. w postaci kredytu na nieruchomość, troszczących się o swoich najbliższych 
i myślących o zabezpieczeniu spłaty kredytu na wypadek śmierci, ale też 
chcących zweryfikować warunki ubezpieczenia w ramach posiadanych już polis.

Pytania pomocnicze:
1.  Prowadzi Pan swój własny biznes, który wymaga od Pana dużego 

zaangażowania i odpowiedzialności. Stara się Pan zapewnić swojej rodzinie 
jak najwyższy standard życia. Zdecydował się Pan na piękny dom, za który 
systematycznie spłaca Pan raty kredytu. Czy pomyślał Pan o sytuacji, w której 
zabrakłoby Pana, a Pana bliscy musieliby samodzielnie przejąć wszystkie koszty 
utrzymania - w tym spłatę kredytu? W jaki sposób jest Pan przygotowany na 
taką ewentualność?

2.  Życie pisze różne scenariusze, niestety nie zawsze wyłącznie te pozytywne – 
jesteśmy zgodni, że należy się zabezpieczyć na każdą nieprzewidzianą sytuację. 
Ubezpiecza Pan co roku samochód, firmę i dom. A czy pomyślał Pan o swoich 
bliskich, jeśli nagle by Pana zabrakło? Zobowiązania kredytowe nie znikają wraz 
ze śmiercią kredytobiorcy, a niestety pozostają do spłaty przez spadkobierców. 
Czy chciałby Pan porozmawiać o rozwiązaniu, które zapewni bezpieczeństwo 
finansowe Pana bliskim, nawet w tak ciężkiej sytuacji?

Ubezpieczenia na życie pod kredyt oferowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe  
(głównie w bankach) – na co warto zwrócić uwagę wybierając najkorzystniejszą ofertę?

Mężczyzna 40 lat
prowadzi własny biznes, zarobki 
jego i żony powyżej średniego 
wynagrodzenia, dwójka 
nastoletnich dzieci.

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.

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

Planuje zakup pierwszego własnego mieszkania, 
bierze kredyt w wysokości 200 tys. zł, na 
30 lat, bank wymaga zabezpieczenia w postaci 
ubezpieczenia na życie.

Nieruchomość częściowo 
kredytowana, wymagane 
zabezpieczenie w postaci 
ubezpieczenia na życie na 20 lat.

Od 8 lat jednym z zobowiązań finansowych jest spłata 
kredytu za wymarzony dom na obrzeżach miasta, zależy 
mu na dodatkowym zabezpieczeniu rodziny i zapewnieniu 
środków na spłatę kredytu na wypadek swojej śmierci, 
decyduje się na ubezpieczenie życia na 22 lata.

Profil 1 Profil 2 Profil 3

Suma ubezpieczenia:

200 000 zł

Składka 
miesięczna:

Składka 
miesięczna:

49 zł

55 zł

Malejąca suma ubezpieczenia
Wariant rozszerzony

Stała suma ubezpieczenia
Wariant pełny

Suma ubezpieczenia:

300 000 zł

Składka 
miesięczna:

Składka 
miesięczna:

61 zł

74 zł

Malejąca suma ubezpieczenia
Wariant rozszerzony

Stała suma ubezpieczenia
Wariant pełny

Suma ubezpieczenia:

400 000 zł

Składka 
miesięczna:

Składka 
miesięczna:

101 zł

161 zł

Malejąca suma ubezpieczenia
Wariant rozszerzony

Stała suma ubezpieczenia
Wariant pełny

Ubezpieczenie na życie  
– dodatkowe zabezpieczenie już posiadanego kredytu

Ubezpieczenie na życie  
– zabezpieczenie kredytu wymagane przez bank

WAŻNE: Wszystkie powyższe czynniki mają wpływ między innymi na wysokość składki ubezpieczeniowej – jej wysokość nie jest jednak jedynym 
czynnikiem, który powinien decydować o wyborze oferty!

Bank ERGO 4 – Ubezpieczenie życia **/***

1. Na jaki okres ubezpieczenia zawarta 
jest umowa? 
(cały okres kredytowania czy 
polisa krótkoterminowa np. roczna, 
dwuletnia – automatycznie 
odnawiana na kolejne okresy)

Polisy odnawialne – wysokość składki ubezpieczeniowej 
będzie się zmieniać w trakcie trwania ubezpieczenia 
wskutek rekalkulacji w oparciu między innymi o obecny wiek 
ubezpieczonego. Efekt – brak pewności co do jej wysokości 
w kolejnych latach ubezpieczenia. Wraz z wiekiem ryzyko się 
zwiększa, a wraz z nim cena ubezpieczenia.

Umowa zawierana jest na wskazany 
przez klienta okres, składka jest stała – 
niezależnie od tego na jak długo zawarta 
jest umowa ubezpieczenia.

2. Czy polisa oferuje gwarancję 
ubezpieczenia na warunkach z dnia 
zawarcia umowy przez cały okres 
ubezpieczenia?

W przypadku polis odnawialnych – bank/TU może nie 
przedłużyć ochrony na kolejny okres, a kontynuacja ochrony 
może wiązać się z potrzebą zawarcia nowej umowy 
ubezpieczenia wraz z koniecznością ponownego przejścia 
całego procesu underwritingu.

W przypadku polisy ERGO 4 klient 
ma gwarancję ochrony w całym 
zadeklarowanym okresie ubezpieczenia.

3. Czy zaproponowany zakres ochrony 
życia obejmuje zgon z każdej 
przyczyny, czy jest ograniczony 
wyłącznie do następstw NW?

To niezwykle ważne patrząc pod kątem zabezpieczenia 
potrzeb klienta oraz zapewnienia pełnej ochrony na 
wypadek śmierci. Zdarza się, że dostępne oferty zawierają 
ochronę obejmującą wyłącznie zgon w NW.

W wariantach rozszerzonych ERGO 4 
to pełna ochrona ubezpieczeniowa 
obejmująca śmierć ubezpieczonego 
z każdej przyczyny.

4. Jaki jest zakres wyłączeń 
odpowiedzialności w ramach 
ubezpieczenia?

To istotny element mający bezpośredni wpływ na zakres 
ochrony klienta i wysokość składki – im więcej wyłączeń 
odpowiedzialności, tym składka może być niższa 
a ochrona mniejsza. Warto również zwrócić uwagę na 
zapisy wyłączające odpowiedzialność TU w odniesieniu do 
chorób leczonych lub zdiagnozowanych przed momentem 
zawarcia ubezpieczenia.

Ubezpieczenie życia w ERGO 4 to zaledwie 
3 wyłączenia!

•  Możliwość elastycznego dopasowania zakresu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb klienta (w zależności 
czy planuje zabezpieczyć finansowo swoich bliskich, czy też zapewnić środki na spłatę kredytu)

•   W wariantach rozszerzonych suma ubezpieczenia – do 10 mln zł
•  W wariantach rozszerzonych ochrona ubezpieczeniowa obejmuje śmierć ubezpieczonego z każdej przyczyny 

(np. choroby, śmierć naturalna)
•  Możliwość wyboru stałej lub malejącej sumy ubezpieczenia
•  Możliwość natychmiastowego wystawienia polisy przez agenta wraz z cesją na bank w związku z kredytem

•  Ochrona od 18. do 100. urodzin z niezmienną wysokością składki
•  Wypłata świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia
•  Opcja corocznej indeksacji sumy ubezpieczenia, co pozwala ograniczyć wpływ inflacji na wysokość 

świadczenia
•  Natychmiastowe rozpoczęcie ochrony 24 h/dobę, na całym świecie
•  Możliwość swobodnego wskazania dowolnego beneficjenta uprawnionego do wypłaty
•  Możliwość ubezpieczenia osoby o podwyższonym poziomie ryzyka z uwagi na zawód czy stan zdrowia

Dla klientów poszukujących kompleksowej ochrony swoich zobowiązań 
kredytowych, ERGO 4 dodatkowo oferuje specjalnie dedykowane 
ubezpieczenie Niezdolność do pracy NW **. Malejąca, podążająca za 
zmieniającą się kwotą kredytu SU, zapewnia spłatę kredytu w przypadku 
całkowitej niezdolności do pracy klienta spowodowanej nieszczęśliwym 
wypadkiem. To pełne zabezpieczenie za bardzo atrakcyjną składkę!

Atuty ubezpieczenia życia ERGO 4

Pamiętaj!

Ubezpiecz życie, zabezpiecz kredyt
ERGO 4 na bank

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


