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Czy myślisz  
o zabezpieczeniu 
na przyszłość?

Czy Twoi najbliżsi mają 
gwarancję finansowej 
ochrony na wypadek 
nieprzewidzianych  
zdarzeń?

Czy Twoje Dziecko  
ma zapewnione środki  
na przyszłość?

Czy posiadasz 
zobowiązania finansowe, 
które wymagają stałego 
dopływu gotówki  
(np. kredyt hipoteczny)?

Czy regularnie 
oszczędzasz?

Czy wiesz, że wraz  
z wiekiem pogarsza 
się sprawność i rośnie 
ryzyko zachorowania 
na nowotwór oraz inne 
poważne choroby?

Czy masz  
oszczędności?
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Ubezpieczenie  
Gwarancja Jutra

Mamy dla Ciebie  
rozwiązanie

Mobilizuje  
do oszczędzania.

Gwarantuje określoną  
w umowie wypłatę  
– jest pewne  
i przewidywalne.

Jest elastyczne  
– umożliwia dopasowanie 
zakresów, sumy 
ubezpieczenia i czasu 
umowy do własnych 
potrzeb, a składki  
– do możliwości.

Zawiera szeroki zakres 
ubezpieczenia, m.in.: 
umowę dodatkową  
Renta dla Bliskich.

Jest wygodne – jedna  
składka za wszystko.
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Daje możliwość 
ubezpieczenia osoby,  
z którą dzielisz życie,  
z 10% zniżką.

Oferuje bonusy  
w postaci pakietów 
assistance, wspierających  
w rehabilitacji oraz 
w walce z poważną 
chorobą, a także 
weryfikację diagnozy 
choroby przez 
specjalistów  
medycznych WorldCare  
International Ltd. 

Oferuje 5% zniżki przy 
składce opłacanej rocznie.

Oferuje przyspieszenie 
wypłaty w przypadku 
stwierdzenia całkowitego  
i trwałego inwalidztwa.

Ubezpieczenie  
Gwarancja Jutra

Mamy dla Ciebie  
rozwiązanie
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Potrzeba oszczędzania

Potrzeba zabezpieczenia w razie choroby, wypadku

Potrzeba wsparcia bliskich na wypadek śmierci

Dodatkowe korzyści z umowy
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Gwarantowany kapitał do wypłaty na zakończenie umowy
(Gwarancja Jutra)

Potrzeba oszczędzania

Swobodne inwestowanie
(Rachunek dodatkowy)

Więcej

Więcej
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Utrata źródła utrzymania
(Gwarancja Jutra)

Pieniądze na walkę z nowotworem
(Diagnoza Nowotworu)

Wsparcie w poważnej chorobie
(Wsparcie w Chorobie)

Potrzeba zabezpieczenia w razie choroby, wypadku

Więcej

Więcej

Więcej
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Przejęcie opłacania składek w razie poważnej choroby
(Ochrona bez Zmian)

Konsultacja lekarzy specjalistów
(Konsultacja Medyczna)

Pieniądze za pobyt w szpitalu
(Pobyt w Szpitalu)

Potrzeba zabezpieczenia w razie choroby, wypadku

Więcej

Więcej

Więcej
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Wsparcie po wypadku 
(Ochrona na Wszelki Wypadek)

Bezpieczeństwo dziecka
(Bezpieczne Dziecko Premium)

Ochrona przy niewielkich urazach
(Uszkodzenie Ciała po Wypadku)

Potrzeba zabezpieczenia w razie choroby, wypadku

Więcej

Więcej

Więcej
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Umowa podstawowa na życie
(Gwarancja Jutra) 

Umowa dodatkowa na życie
(Ochrona Życia)

Umowa dodatkowa śmierć wskutek NW 
(Podwojona Ochrona)

Potrzeba wsparcia bliskich na wypadek śmierci

Więcej

Więcej

Więcej
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Wsparcie finansowe dla bliskich
(Renta dla Bliskich)

Potrzeba wsparcia bliskich na wypadek śmierci

Umowa dodatkowa – inwestycyjna
(Rachunek dodatkowy)

Więcej

Więcej
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Ochrona dla osoby, z którą dzielisz życie

Zniżka dla współubezpieczonych

Tryb opłacania składki

Dodatkowe korzyści z umowy

Więcej

Więcej

Więcej
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Zwróć uwagę
Ten materiał marketingowy ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy 
podstawowej Gwarancja Jutra oraz umów dodatkowych należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tych produktów, Warunkami Ubezpieczenia 
produktów oferowanych przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce (IPA) oraz Regulaminami promocji dostępnymi na www.nnlife.pl/zycie, a szczególnie 
z postanowieniami dotyczącymi: ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa i IPA, warunkami wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego, 
wysokością opłat i limitów, a także strategią inwestycyjną poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK).

Cel inwestycyjny
Towarzystwo nie gwarantuje realizacji założonego w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych celu inwestycyjnego, a historyczne stopy zwrotu UFK 
nie gwarantują osiągniecia podobnych w przyszłości. Umowa nie gwarantuje uzyskania zysku z UFK.

Ryzyka inwestycyjne
W trakcie trwania umowy ubezpieczenia wysokość środków na rachunku dodatkowym z umowy Rachunek dodatkowy może ulegać zmianom wskutek zmiany sytuacji 
na rynkach, niewłaściwego zarządzania przez zarządzającego funduszem/subfunduszem inwestycyjnym, w którego jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa UFK 
wybranego przez ubezpieczającego, ryzyka zmian stóp procentowych lub ryzyka kredytowego kontrahentów, będących przedmiotem inwestycji.

Świadczenia z umowy
Środki zgromadzone w ramach umowy Rachunek dodatkowy oraz świadczenia z ww. umów ubezpieczenia nie podlegają egzekucji sądowej w trzech czwartych 
częściach tych świadczeń, za wyjątkiem egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych, składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń 
osobowych i majątkowych oraz w przypadku egzekucji administracyjnej.

Obowiązki podatkowe
Wszelkie podatki związane z umową Rachunek dodatkowy powinny być uiszczane zgodnie z prawem podatkowym obowiązującym w chwili powstania obowiązku 
podatkowego.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Wierzytelności, które wynikają z umowy ubezpieczenia są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie, jaki określa ustawa z 22.05.2003 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (w skrócie ustawa o UFG). 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi w części roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności,  
do kwoty nie większej niż równowartość w złotych – 30 000 EUR, gdyby Towarzystwo było niewypłacalne w przypadkach, które określa ustawa o UFG.
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Opis umowy Główne korzyści dla klienta

Klient ma pewność, że nawet zła koniunktura na rynku 
finansowym nie będzie mieć wpływu na wysokość 
zagwarantowanego w umowie świadczenia.

W chwili podpisania umowy każdy klient wie, w jakiej 
konkretnie wysokości otrzyma świadczenie na zakończenie 
umowy.

Należne świadczenie może się jeszcze zwiększyć dodatkowo 
o udział w wypracowanych zyskach.

Wypłata świadczenia w gwarantowanej 
wysokości.

Wypłata konkretnej kwoty na koniec okresu 
obowiązywania umowy.

Udział w zysku.

Gwarantowany kapitał do wypłaty na zakończenie umowy
(Gwarancja Jutra)
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Opis umowy Główne korzyści dla klienta

Możliwość ograniczenia skutków inflacji i otrzymania 
odpowiednio wyższego świadczenia.

Oprócz sumy ubezpieczenia za dożycie, klient otrzyma 
bonus w postaci dodatkowego świadczenia, będącego 
różnicą między wskazaną w aktualnej Szczegółowej Umowie 
Ubezpieczenia wartością wykupu na ostatnią rocznicę umowy 
i bieżącą sumą ubezpieczenia na dożycie.

Indeksacja.

Bonus za dojrzałość.

Gwarantowany kapitał do wypłaty na zakończenie umowy
(Gwarancja Jutra)
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Opis umowy Główne korzyści dla klienta

Brak opłaty za prowadzenie rachunku.

Swoboda w zakresie wpłat i wypłat.

Możliwość opłacenia składki za umowę podstawową 
i umowy dodatkowe, dzięki skorzystaniu z mechanizmu 
przeksięgowania składki z Rachunku dodatkowego. 

Dowolne kształtowanie strategii inwestycyjnej w czasie 
trwania umowy.

Budowanie kapitału na przyszłość, poprzez 
gromadzenie i inwestowanie środków 
w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe 
(UFK).

Inwestycje w UFK o zróżnicowanym stopniu 
ryzyka inwestycyjnego.

Swobodne inwestowanie
(Rachunek dodatkowy)
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Opis umowy Główne korzyści dla klienta

W przypadku utraty przez klienta zdolności do pracy 
zarobkowej, umowa wygasa i następuje wypłata 
gwarantowanej kwoty. 

W tym czasie klient ma pełną ochronę, a składki za okres 
zawieszenia płaci po jego zakończeniu.  

Przyspieszona wypłata świadczenia  
w przypadku stwierdzenia całkowitego  
i trwałego inwalidztwa (tj. niezdolności  
do pracy lub niezdolności do samodzielnej 
egzystencji wskutek choroby lub wypadku).

Zawieszenie składki na wniosek klienta 
nawet na 6 miesięcy, raz na 5 lat.

Utrata źródła utrzymania
(Gwarancja Jutra)
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Opis umowy Główne korzyści dla klienta

Klient ma możliwość utrzymania ochrony ubezpieczeniowej 
z tytułu umowy podstawowej bez konieczności dalszego 
opłacania składek, ale z obniżoną sumą ubezpieczenia  
lub może dokonać wykupu umowy. 

Możliwość przekształcenia umowy  
w bezskładkową.

Utrata źródła utrzymania
(Gwarancja Jutra)

Wartość wykupu już po pierwszej rocznicy 
umowy.

Przy zawarciu umowy wiadomo, jaka będzie kwota wykupu 
w każdą rocznicę umowy, licząc od pierwszej rocznicy.
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Opis umowy Główne korzyści dla klienta

Klient otrzyma finansowe wsparcie na walkę z nowotworem. 

Szeroki zakres ochrony obejmujący: nowotwór złośliwy,  
rak przedinwazyjny, niezłośliwy guz mózgu, nowotwór skóry. 

Jednoznaczna klasyfikacja chorób nowotworowych oparta 
na Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów 
Zdrowotnych ICD-10.

Wypłata świadczenia od razu po 
zdiagnozowaniu nowotworu (po otrzymaniu 
przez Towarzystwo dokumentacji od klienta).

Pieniądze na walkę z nowotworem
(Diagnoza Nowotworu)
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Opis umowy Główne korzyści dla klienta

W ramach umowy Druga Opinia Medyczna klient zyskuje 
bezpłatną usługę w postaci konsultacji medycznej, obejmującej 
szeroki zakres chorób, m.in. takich jak: nowotwór, zawał 
mięśnia sercowego, stwardnienie rozsiane, niewydolność  
nerek, cukrzyca, porażenie, niedowład, rozległe oparzenia.

W przypadku sumy ubezpieczenia równej  
lub większej niż 100 000 zł, bonus w postaci 
Drugiej Opinii Medycznej – umowy 
umożliwiającej zweryfikowanie diagnozy 
choroby i przyjętej metody leczenia przez 
specjalistów medycznych WorldCare 
International Ltd.

Pieniądze na walkę z nowotworem
(Diagnoza Nowotworu)
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Opis umowy Główne korzyści dla klienta

Pieniądze na walkę z nowotworem
(Diagnoza Nowotworu)

Atrakcyjna relacja składki do sumy ubezpieczenia – składka 
już od 3 zł miesięcznie przy sumie ubezpieczenia 10 000 zł, 
w zależności od wieku klienta.

Możliwość indywidualnego dopasowania 
sumy ubezpieczenia.

Wypłata 110% wpłaconych składek z tytułu umowy 
dodatkowej, w przypadku zdiagnozowania nowotworu 
w pierwszych 90 dniach obowiązywania tej umowy.

Świadczenie zastępcze przez pierwsze  
90 dni obowiązywania umowy.
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Opis umowy Główne korzyści dla klienta

Klient ma możliwość wyboru: stała suma ubezpieczenia  
lub stała składka.

Umowa automatycznie przedłużana na 
kolejne 5 lat ze zmianą wysokości składki 
lub obniżeniem sumy ubezpieczenia przy 
niezmieniającej się składce.

Pieniądze na walkę z nowotworem
(Diagnoza Nowotworu)



23

Opis umowy Główne korzyści dla klienta

Wypłata świadczenia za sam fakt zdiagnozowania choroby 
z szerokiej listy chorób oraz leczenia operacyjnego, zgodnie  
z listą w OWU.

Klient otrzymuje kompleksową, całodobową pomoc 
w sprawach informacyjnych i organizacyjnych, a także 
pokrycie kosztów wizyt u lekarzy wybranych specjalizacji. 

Pieniądze w przypadku diagnozy poważnej 
choroby lub, gdy konieczna będzie operacja.

W przypadku sumy ubezpieczenia równej  
lub większej niż 100 000 zł, bonus w postaci 
pakietu assistance Osobisty Asystent 
Medyczny (usługa realizowana przez Inter 
Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce).

Wsparcie w poważnej chorobie
(Wsparcie w Chorobie)
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Opis umowy Główne korzyści dla klienta

Wsparcie w poważnej chorobie
(Wsparcie w Chorobie)

Wariant Standard – 35 jednostek chorobowych

Wariant Premium – 65 jednostek chorobowych 

W Wariancie Premium katalog chorób uwzględnia m.in.  
różne grupy chorób układu krążenia, w tym każdy udar  
i zawał, układu nerwowego, narządów wewnętrznych, układu  
kostno-mięśniowego i skóry, choroby zakaźne i pasożytnicze.

Dwa warianty ochrony do wyboru.
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Opis umowy Główne korzyści dla klienta

Klient ma zapewnioną ciągłość ochrony ubezpieczeniowej  
z całej umowy, na czas choroby, do 2 lat. 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są najpoważniejsze  
i najczęstsze choroby oraz coraz częściej wykonywany zabieg 
udrażniania żył (angioplastyka).

Przejęcie opłacania składek w przypadku 
poważnych zachorowań, takich jak: 
nowotwór złośliwy, zawał serca, udar, 
operacja aorty, operacja zastawek serca, 
operacja pomostowania naczyń wieńcowych 
(by-pass), angioplastyka (poszerzenie naczyń 
krwionośnych).

Przejęcie opłacania składek w razie poważnej choroby
(Ochrona bez Zmian)
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Opis umowy Główne korzyści dla klienta

Ochrona płatnika składki i zgromadzonego kapitału  
na dożycie.

Wypłata 110% wpłaconych składek z tytułu umowy 
dodatkowej w przypadku zdiagnozowania poważnego 
zachorowania lub przeprowadzenia operacji, zgodnie z opisem 
w OWU w pierwszych 90 dniach obowiązywania tej umowy.

Tylko dla ubezpieczonego, który jest 
jednocześnie ubezpieczającym  
(ubezpieczony = ubezpieczający).

Świadczenie zastępcze przez pierwsze 90 dni 
obowiązywania umowy.

Przejęcie opłacania składek w razie poważnej choroby
(Ochrona bez Zmian)
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Opis umowy Główne korzyści dla klienta

Klient ma pewność, że w przypadku poważnego zachorowania 
umowa będzie kontynuowana na niezmienionych warunkach, 
a on sam będzie mógł skupić się na walce z chorobą.

Za jedyne 5% składki.

Przejęcie opłacania składek w razie poważnej choroby
(Ochrona bez Zmian)
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Opis umowy Główne korzyści dla klienta

Konsultacja diagnozy i przyjętej metody leczenia  
u specjalistów medycznych WorldCare International Ltd.

Konsultacja medyczna w przypadku m.in. nowotworu, zawału 
mięśnia sercowego, choroby wieńcowej wymagającej leczenia 
operacyjnego, udaru mózgu, stwardnienia rozsianego, 
przewlekłej choroby wątroby, niewydolności nerek, cukrzycy, 
czerniaka złośliwego, rozległych oparzeń, przeszczepu 
narządów.

Konsultacja medyczna na wypadek choroby 
i uzyskanie drugiej opinii lekarskiej.

Szeroki zakres chorób objętych 
ubezpieczeniem.

Konsultacja lekarzy specjalistów
(Konsultacja Medyczna)
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Opis umowy Główne korzyści dla klienta

6. konsultacji w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową,  
do 2. konsultacji w ciągu roku.

Szeroki dostęp do usługi.

Konsultacja lekarzy specjalistów
(Konsultacja Medyczna)
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Opis umowy Główne korzyści dla klienta

Świadczenie dzienne od 50 do 500 zł już od 1. dnia hospitalizacji, 
o ile trwała minimum 4 dni.

Kwoty ulegają podwojeniu w przypadku pobytu na Oddziale 
Intensywnej Opieki Medycznej.

Świadczenie lekowe wypłacane w przypadku otrzymania 
dziennego świadczenia za pobyt w szpitalu. 

Pieniądze za pobyt w szpitalu lub na Oddziale 
Intensywnej Opieki Medycznej, w wyniku 
wypadku lub choroby.

Świadczenie lekowe po pobycie w szpitalu.

Pieniądze za pobyt w szpitalu
(Pobyt w Szpitalu)
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Opis umowy Główne korzyści dla klienta

Dodatkowo w Wariancie Premium możliwość skorzystania ze 
świadczenia operacyjnego oraz świadczenia rehabilitacyjnego.

Łączna wysokość świadczeń assistance na jedno zdarzenie 
ubezpieczeniowe wynosi maksymalnie 3 500 zł. Zyskujesz 
m.in.: bezpłatny dostęp do wybranych lekarzy specjalistów, 
rehabilitacje, zakup lub wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, 
zwrot kosztów leków oraz opiekę pielęgniarską i domową  
po pobycie w szpitalu. 

Rozszerzony zakres ochrony w Wariancie 
Premium.

W przypadku Dziennego Świadczenia 
Szpitalnego wynoszącego 200 zł i więcej 
bonus – Szpitalny Pakiet Assistance  
(usługa realizowana przez Inter Partner 
Assistance S.A. Oddział w Polsce).

Pieniądze za pobyt w szpitalu
(Pobyt w Szpitalu)
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Opis umowy Główne korzyści dla klienta

Wsparcie po wypadku 
(Ochrona na Wszelki Wypadek)

Szeroka ochrona w przypadku trwałego inwalidztwa  
z jednorazową wypłatą świadczenia (wypłata za każdy  
1% stwierdzonego trwałego inwalidztwa, aż do 100% sumy 
ubezpieczenia).

Dodatkowo klient otrzymuje długoterminowe wsparcie 
finansowe, w postaci świadczenia miesięcznego wypłacanego 
przez 10 lat (renta).

Wypłata świadczenia już od 1% trwałego 
inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego 
wypadku na podstawie szerokiej Tabeli 
Inwalidztwa.

Zabezpieczenie na wypadek trwałego min. 
50% inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego 
wypadku.
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Opis umowy Główne korzyści dla klienta

Łączna wysokość świadczeń assistance na jedno zdarzenie 
ubezpieczeniowe wynosi maksymalnie 5 000 zł. Klient zyskuje 
m.in.: możliwość bezpłatnego skorzystania z wizyty u chirurga 
lub ortopedy, rehabilitacji, zakupu lub wypożyczenia sprzętu 
rehabilitacyjnego.

Klient sam określa sumę ubezpieczenia – już od 10 000 zł.

W przypadku sumy ubezpieczenia równej 
lub większej niż 100 000 zł, bonus w postaci 
Pakietu Rehabilitacyjnego Assistance 
(usługa realizowana przez Inter Partner 
Assistance S.A. Oddział w Polsce).

Możliwość indywidualnego dopasowania 
sumy ubezpieczenia.

Wsparcie po wypadku 
(Ochrona na Wszelki Wypadek)
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Opis umowy Główne korzyści dla klienta

Pieniądze za sam fakt uszkodzenia ciała wskutek wypadku, 
zgodnie z OWU, bez czekania na zakończenie procesu 
leczenia lub rehabilitacji.

Klient otrzymuje wypłatę pieniędzy w przypadku poważnych, 
jak również i drobnych uszkodzeń ciała powstałych w wyniku 
wypadku, takich jak: skręcenia, zwichnięcia, złamania, 
oparzenia i odmrożenia od II stopnia oraz rany zaopatrzone 
chirurgicznie.

Wypłata świadczenia nawet za niewielkie 
urazy.

Wypłata % sumy ubezpieczenia w zależności  
od stopnia uszkodzenia ciała.

Ochrona przy niewielkich urazach
(Uszkodzenie Ciała po Wypadku)
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Opis umowy Główne korzyści dla klienta

Łączna wysokość świadczeń assistance na jedno zdarzenie 
ubezpieczeniowe wynosi maksymalnie 5 000 zł. Klient zyskuje 
m.in.: możliwość bezpłatnego skorzystania z wizyty u chirurga 
lub ortopedy, rehabilitacji, zakupu lub wypożyczenia sprzętu 
rehabilitacyjnego.

W przypadku sumy ubezpieczenia równej 
lub większej 50 000 zł, bonus w postaci 
bezpłatnej usługi assistance w ramach 
Pakietu Rehabilitacyjnego Assistance  
(usługa realizowana przez Inter Partner 
Assistance S.A. Oddział w Polsce).

Ochrona przy niewielkich urazach
(Uszkodzenie Ciała po Wypadku)
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Opis umowy Główne korzyści dla klienta

Finansowe wsparcie na wypadek: złamania i oparzenia 
wskutek NW, trwałego inwalidztwa wskutek NW, groźnej 
choroby, pobytu w szpitalu lub operacji wskutek NW lub 
choroby dziecka.

Jeśli do wypadku doszło w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia, 
klient otrzyma świadczenie w podwójnej wysokości.

Kompleksowa ochrona dziecka obejmująca 
następstwa nieszczęśliwego wypadku oraz 
choroby.

Podwojone świadczenie w razie trwałego 
inwalidztwa, złamania lub oparzenia wskutek 
wypadku.

Bezpieczeństwo dziecka
(Bezpieczne Dziecko Premium)
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Opis umowy Główne korzyści dla klienta

Pomoc medyczna dla dziecka po wypadku. 

Pakiet assistance obejmuje bezpłatne konsultacje medyczne 
(10 specjalizacji), specjalistyczne badania, zabiegi, rehabilitację, 
a także pomoc w nauce i inne usługi.

Kompleksowa pomoc dla dziecka w ramach 
pakietu assistance – Powypadkowy Pakiet 
Medyczny (usługa realizowana przez Inter 
Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce).

Bezpieczeństwo dziecka
(Bezpieczne Dziecko Premium)
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Opis umowy Główne korzyści dla klienta

Finansowe wsparcie dla bliskim w razie nieprzewidzianych 
zdarzeń losowych.

Wypłata świadczenia na wypadek śmierci.

Umowa podstawowa na życie
(Gwarancja Jutra) 
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Opis umowy Główne korzyści dla klienta

Za niewielką składkę klient ma możliwość zwiększenia 
dodatkowego finansowego zabezpieczenia bliskich.

Jednorazowe, podwyższenie sumy ubezpieczenia do 25%,  
bez oceny stanu zdrowia.

Dodatkowa wypłata świadczenia  
na wypadek śmierci.

Okolicznościowe podniesienie sumy 
ubezpieczenia.

Umowa dodatkowa na życie
(Ochrona Życia)



40

Opis umowy Główne korzyści dla klienta

Możliwość dokupienia umowy dodatkowej i zwiększenia 
finansowego zabezpieczenia bliskich już od 2 zł miesięcznie, 
z sumą ubezpieczenia od 10 000 zł.

Podwojone świadczenie w przypadku NW komunikacyjnego, 
wypłacane wraz ze świadczeniem z umowy podstawowej  
Gwarancja Jutra.

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Śmierć wskutek NW komunikacyjnego.

Umowa dodatkowa śmierć wskutek NW 
(Podwojona Ochrona)
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Opis umowy Główne korzyści dla klienta

Zapewnienie bliskim wsparcia finansowego w przypadku 
śmierci ubezpieczonego, w postaci comiesięcznej renty 
w wysokości sumy ubezpieczenia.

W przypadku śmierci obojga rodziców uposażonego wskutek 
tego samego wypadku, uposażony, który w dniu NW nie 
ukończył 26 roku życia, otrzyma jednorazowe świadczenie 
w wysokości 1000-krotności świadczenia miesięcznego 
z tytułu śmierci ubezpieczonego.

Wypłata miesięcznego świadczenia 
w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Jednorazowa wypłata świadczenia  
dla uposażonego w wieku do 26 lat.

Wsparcie finansowe dla bliskich 
(Renta dla Bliskich)
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Opis umowy Główne korzyści dla klienta

W razie śmierci środki na rachunku stanowią świadczenie 
ubezpieczeniowe dla uposażonego.

Pieniądze te nie wchodzą w skład masy spadkowej.

Gromadzenie kapitału.

Umowa dodatkowa – inwestycyjna
(Rachunek dodatkowy)
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Opis umowy Główne korzyści dla klienta

Razem z wybraną przez ubezpieczonego osobą, możliwość 
ochrony w ramach jednej polisy. 

Współubezpieczony chroniony w ramach 
umów dodatkowych (z wyłączeniem umowy 
Ochrona bez Zmian oraz Renta dla Bliskich).

Ochrona dla osoby, z którą dzielisz życie
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Opis umowy Główne korzyści dla klienta

Możliwość ubezpieczenia w wybranych umowach 
dodatkowych bliskiej osoby, ze składką niższą o 10% przez 
cały okres trwania umowy.

10% zniżki dla bliskich w umowach: Ochrona 
Życia, Wsparcie w Chorobie, Diagnoza 
Nowotworu, Pobyt w Szpitalu, Konsultacja 
Medyczna, Ochrona na Wszelki Wypadek, 
Uszkodzenie Ciała po Wypadku, Podwojona 
Ochrona.

Zniżka dla współubezpieczonych
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Opis umowy Główne korzyści dla klienta

Wybierając składkę roczną, klient otrzymuje 5% zniżki.Składka za umowę opłacana miesięcznie 
lub rocznie.

Tryb opłacania składki 
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