
 
Twoje życie

 
Twoje zdrowie

Dodatkowe  
ubezpieczenie  
na życie dla bliskich  
(współubezpieczonego)

 
Twoje dziecko

Każdy Ważny dla Twojej firmy
Informacja dla pracodawcy

Każdy z nas jest inny, każdy ważny.
Każdy Ważny to ubezpieczenie przeznaczone dla Ciebie, Twoich pracowników  
i Waszych bliskich. Pozwoli Ci stworzyć w Twojej firmie atmosferę wzajemnego 
zaufania i pomoże zadbać o pracowników tak, jak tego oczekują.

Każdy Ważny

•   Nasze ubezpieczenia nie zawierają wykluczenia dotyczącego pandemii oraz koronawirusa.

•   Posiadamy dopasowane usługi assistance do wybranych umów dodatkowych, realizowane przez naszych 
partnerów: AWP P&C S.A. Oddział w Polsce oraz Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce. 

Szeroka ochrona 
To wsparcie finansowe w razie choroby, 
wypadku lub w najtrudniejszych sytuacjach, 
takich jak utrata bliskich.

Ubezpieczenie dopasowane  
do potrzeb każdego 
Ty i Twoi pracownicy sami wybieracie zakres 
ochrony i sumy ubezpieczenia dopasowane 
do Waszych potrzeb i potrzeb Waszych 
bliskich. 

Pobyt w Szpitalu (F) 
Pieniądze za pobyt w szpitalu

Diagnoza Nowotworu (F) 
Pieniądze na walkę z nowotworem

Poważne Choroby (F) 
Pieniądze na walkę z poważną chorobą

Zagraniczna Konsultacja Medyczna (F)  
Warto poznać opinię lekarzy współpracujących  
z WorldCare International Ltd. 

Usługi assistance 
Ty i Twoi pracownicy macie możliwość 
bezpłatnego korzystania z assistance, usług, 
które są dopasowane do zakresu ochrony 
przy określonej sumie ubezpieczenia.  

Dodatkowe usługi 
Ty i Twoi pracownicy otrzymujecie bonus 
– dostęp do bezpłatnych konsultacji 
lekarskich przez telefon. 

Pamiętaj:

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 Każdy Ważny oraz umów dodatkowych lub objęciem ochroną w ramach tych 
umów należy zapoznać się z: Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tych produktów, Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz Regulaminami promocji produktów oferowanych przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Mondial), Warunkami Ubezpieczenia oraz Regulaminem 
promocji produktu oferowanego przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce (IPA), a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa, Mondial i IPA, warunkami wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego,  
a także wysokością opłat i limitów, dostępnymi na www.nnlife.pl/zycie. Dodatkowo należy zapoznać się z Regulaminem Świadczenia Usług Telmedicin dostępnym na www.telemedi.co/pl i www.nnlife.pl/zycie.  

Świadczenia z umowy. Świadczenia z umowy 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.
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22NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo), ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000028131;  

NIP 526-030-50-06; wysokość kapitału zakładowego: 21.490.000,00 złotych, wpłacony w całości, działające na podstawie zezwolenia Ministra Finansów z dnia 30 października 1990 roku. 
NNLife TUnŻiR S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 
NNLife TUnŻiR S.A. jest spółką z Grupy NN. 

Leczenie Dziecka (F)
Wsparcie finansowe w przypadku choroby lub 
wypadku dziecka

Ochrona Życia (F)  
Ubezpieczenie na życie

Trwałe Inwalidztwo po Wypadku (F)
Pieniądze dla Ciebie po wypadku i utracie zdrowia

Uszkodzenie Ciała po Wypadku (F) 
Pieniądze dla Ciebie po wypadku już przy niewielkich 
urazach

Wsparcie dla Bliskich po Wypadku (F) 
Bezpieczeństwo finansowe Twoich bliskich

Niezdolność do Pracy (F)  
Pieniądze, gdy nie możesz pracować po wypadku  
lub chorobie


