
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy wyłącznie celom informacyjnym, a pełne informacje podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie ERGO 4.
W celu poznania szczegółów oferty skontaktuj się z agentem ERGO Hestii.

Wariant I Wariant II Wariant III

Zgon wskutek nieszczęśliwego wypadku

Zgon z każdej przyczyny

Maksymalna suma ubezpieczenia 500 000 zł 10 000 000 zł 10 000 000 zł

Obniżająca się suma ubezpieczenia

Możliwość zachowania stałej sumy ubezpieczenia przez 
zdefiniowany czas

zawsze 
stała suma 

ubezpieczenia

Możliwość corocznej indeksacji składki i sumy ubezpieczenia

Możliwość objęcia ochroną ubezpieczniową skutków 
wykonywania zawodów podwyższonego ryzyka +

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

Masz zobowiązania finansowe, np. kredyt hipoteczny? 
Chcesz zabezpieczyć rodzinę na wypadek, gdyby nagle Cię zabrakło? 
Ubezpieczenie życia ERGO 4 może zapewnić sumę ubezpieczenia sięgającą nawet 10 milionów złotych. Pokryje ona wszystkie Twoje 
zobowiązania i zagwarantuje Twoim bliskim pełną stabilizację finansową oraz bezpieczną przyszłość. 

ERGO 4

Ubezpieczenie życia:

•  występuje w trzech wariantach. W zależności od wyboru ochrona 
obejmie zgon ubezpieczonego z każdej przyczyny albo – w niższym 
wariancie – tylko zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku

•  daje możliwość elastycznego dopasowania zakresu ubezpieczenia 
do Twoich indywidualnych potrzeb i możliwości. Sam wybierasz, czy 
wolisz zabezpieczyć finansowo swoich bliskich, czy zapewnić środki na 
spłatę kredytu

ERGO 4 gwarantuje Ci:
•  sumę ubezpieczenia w wysokości nawet 10 milionów złotych

•  ochronę od 18. nawet do 100. urodzin z niezmienną wysokością składki

•  wypłatę świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia

•  możliwość ustalenia wysokości sumy ubezpieczenia (stała lub malejąca)

•  opcję corocznej indeksacji składki i sumy ubezpieczenia, co pozwala 
ograniczyć wpływ inflacji na wysokość świadczenia

•  natychmiastowe rozpoczęcie całodobowej ochrony 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

Na wypadek śmierci

usługa poza zakresem ubezpieczenia

objęcie zakresem ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki+

usługa w zakresie ubezpieczenia

Czy wiesz, że?
W produkcie ERGO 4 możesz ubezpieczyć się na życie bez natychmiastowego opłacenia składki. Pierwszej płatności dokonasz później, w swoim koncie klienta online.


