Co pomogą Ci chronić
ubezpieczenia?
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Wiem, że potrzebuję polisy na życie
– o czym jeszcze warto pamiętać?

życie i zdrowie Twojej rodziny,
przyszłość finansową – Twoją i Twojego dziecka,
majątek – Twój dom i samochód,
firmę – jej pracowników i majątek,
podróże – dalekie i bliskie.
Aviva wspiera program Polskiego
Czerwonego Krzyża „Bądź bezpieczny.
Przygotuj się”.
Celem programu jest edukacja
związana z przygotowaniem się
na wypadek katastrofy.

www.aviva.pl
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Przed zawarciem umowy spotkaj się z agentem
i zapytaj o ważne szczegóły, na przykład:
– co zapewnia polisa, czy i jak możesz ją zmieniać
w czasie trwania umowy,
– czy możesz w wyjątkowych sytuacjach
nie opłacać składek i nadal korzystać z ochrony.
Gdy już zawrzesz umowę, daj znać bliskim,
gdzie przechowujesz polisę i w jakiej firmie się
ubezpieczyłeś.
W trakcie trwania umowy aktualizuj swoje dane
kontaktowe, dzięki czemu będziesz na bieżąco
otrzymywać informacje o swojej polisie.

Polisa na życie
– podstawowe terminy

Ubezpieczający – osoba, która zawiera umowę
i opłaca składki.
Ubezpieczony – osoba, której życie i zdrowie jest
ubezpieczone; nie zawsze jest to ta sama osoba
co Ubezpieczający.
Uposażony – osoba, która otrzyma wypłatę
z ubezpieczenia w razie śmierci Ubezpieczonego.
Polisa na życie – dokument, który potwierdza
zawarcie umowy ubezpieczenia na życie.
Umowa dodatkowa – umowa, która rozszerza
zakres ubezpieczenia i zapewnia dodatkową ochronę
zdrowotną, m.in. w razie poważnego zachorowania,
leczenia w szpitalu i nieszczęśliwych wypadków.
Suma Ubezpieczenia – kwota, która jest wypłacana:
• Uposażonemu w ubezpieczeniu na życie − w razie
śmierci Ubezpieczonego
albo
• Ubezpieczonemu − w przypadku umów
dodatkowych.

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Zadbaj o tych, których

kochasz najbardziej

Dzięki ubezpieczeniu na życie zapewniamy
bliskim wsparcie finansowe, w razie gdyby
nas zabrakło. Wypłata z polisy może im pomóc:
• żyć na niezmienionym poziomie,
• spłacić kredyt lub pożyczki.
Pieniądze te trafią do osoby, którą przy zawieraniu
umowy wskazaliśmy jako uposażoną.
Wystarczy proste zgłoszenie. Nie ma postępowania
spadkowego ani żadnych opłat.
W ramach tej samej polisy na życie często można
również ubezpieczyć zdrowie.
Dzięki umowom dodatkowym możemy otrzymać
wypłatę pieniędzy i wsparcie, jeśli:
• poważnie zachorujemy,
• ulegniemy wypadkowi,
• trafimy do szpitala,
• nie będziemy mogli pracować w związku 		
z niezdolnością do pracy, a także w wielu innych
sytuacjach.
Dzięki otrzymanym pieniądzom można łatwiej
sfinansować leczenie, skorzystać z prywatnej
opieki medycznej, a także zrekompensować
sobie utracone dochody.

Rodzice i właściciele firm
− dla kogo jest polisa na życie?

Osoby, które przede wszystkim powinny pomyśleć
o ubezpieczeniu na życie, to:
• jedyni żywiciele rodziny lub osoby, których
dochody w istotnym stopniu zasilają domowy
budżet,
• samotni rodzice, od których dochodów zależy
często przyszłość ich dzieci,
• rodzice pozostający w domu i zajmujący się
dziećmi − opieka nad dzieckiem i codzienne
zajęcia domowe mają także swoją wartość,
• właściciele firm oraz ich kluczowi pracownicy,
których wiedza i kompetencje przesądzają
o sukcesie firmy,
• osoby samotne, które wspierają finansowo swoich
rodziców czy rodzeństwo albo mają zobowiązania
finansowe.

Czas gra rolę
– kiedy warto się ubezpieczyć?

Na wybór ubezpieczenia warto zdecydować się
jak najwcześniej i wtedy, gdy cieszymy się w miarę
dobrym zdrowiem. Zawarcie umowy w późniejszym
wieku na satysfakcjonujących nas warunkach może
być trudne, a czasem wręcz niemożliwe.
Z tego samego powodu nie warto pochopnie
rezygnować z polisy na życie – często wystarczy
dopasować ją do nowych potrzeb, np. zmienić
wysokość sumy ubezpieczenia.

Na miarę potrzeb i oczekiwań bliskich
– na jaką kwotę się ubezpieczyć?

Określając kwotę, na którą ubezpieczasz swoje życie
− tzw. sumę ubezpieczenia − powinniśmy brać pod
uwagę przede wszystkim:
• liczbę osób, które są na naszym utrzymaniu
(lub też osób, które zależą od nas finansowo),
• nasz stan cywilny,
• wysokość naszej pensji,
• stan zdrowia.
Warto też zastanowić się, jakie będą przyszłe
potrzeby naszych bliskich oraz jaką składkę możemy
uwzględnić w domowym budżecie.
Sumę ubezpieczenia można podwyższyć
w przyszłości, ale zazwyczaj firma ubezpieczeniowa
zapyta nas wtedy o stan zdrowia lub skieruje na
badania.

