BO CHRONIĆ
TRZEBA
TYCH, KTÓRYCH
SIĘ KOCHA

Agent
INFO

Jesteś dla swojej rodziny niezwykle ważny. Dzięki Twojemu wysiłkowi i pracy
Twoi najbliżsi mogą z uśmiechem patrzeć w przyszłość i czuć się bezpiecznie.
Codziennie troszczysz się i dbasz o swoją rodzinę. Pozwól, aby ktoś zadbał
również o Ciebie.
Zaufaj Concordii, a Twoi bliscy uzyskają pomoc wtedy, gdy Ciebie zabraknie.

ŻYCIE CASCO

Concordia Ubezpieczenia
dla tych, którzy kochają

Ubezpieczenie Życie Casco
Ubezpieczony

Zakres terytorialny



wiek wstępu 16-70 lat
 ochrona do 71 roku życia

cały świat

Okres ubezpieczenia

Poważne zachorowania

do 30 lat
 możliwa ochrona od następnego dnia



Suma ubezpieczenia

Grupa docelowa





do 1 mln zł
 stała przez cały okres ubezpieczenia
 do 300 tys. bez badań medycznych (dla
osób do 49 lat i o dobrym stanie zdrowia)

26 chorób
2 warianty ubezpieczenia

Klienci zainteresowani wysokimi SU
Klienci posiadający rodzinę i/lub kredyt
 Rolnicy
 Przedsiębiorcy
 Wykonujący wolne zawody






Śmierć Ubezpieczonego

Składka
stała przez cały okres ubezpieczenia
miesięczna, kwartalna, półroczna lub
roczna
 zniżka za płatność roczną








brak karencji w ryzyku śmierci
możliwość wypłaty 50% SU w przypadku
zdiagnozowania choroby śmiertelnej
(maks. 300 tys. zł)

Prokonsumenckie warunki
Partnera traktujemy jak małżonka – warunek: należy
podać jego dane w polu Uwagi na polisie.
 Concordia premiuje profilaktykę prozdrowotną
– dbającym o zdrowie płacimy więcej.


Wypadek za granicą – Concordia sama tłumaczy
dokumentację medyczną.
 Kalectwo – wypłata świadczenia również w przypadku
złamań.


Przykładowe oferty

258
wiek...................................................33 lata
zawód.................................informatyk
czas trwania umowy..........................5 lat

Śmierć
200 000 zł

Niezdolność do pracy – wypadek
50 000 zł

Kalectwo
50 000 zł

Niezdolność do pracy – choroba
50 000 zł

Nowotwory
40 000 zł

940 zł

Składka roczna:

099

Śmierć
100 000 zł

Kalectwo
25 000 zł

Śmierć NNW
45 000 zł
wiek.....................................................30 lat
zawód..........................................fryzjerka
czas trwania umowy........................10 lat

Składka roczna:

362 zł

Zakres ubezpieczenia Życie Casco
OWU stosowane do umów ubezpieczenia indywidualnego na życie - oferta „Życie Casco”
Ryzyko podstawowe

Śmierć

Suma ubezpieczenia do 1 mln zł.
Okres ubezpieczenia od 1 roku do 30 lat.
Możliwość wypłaty 50% sumy ubezpieczenia (nie więcej niż 300 000 zł) w przypadku
zdiagnozowania choroby śmiertelnej.
Brak karencji.

Ryzyka dodatkowe
Śmierć w NNW

Świadczenie wypłacane, jeśli przyczyną śmierci był nieszczęśliwy wypadek (dodatkowo, poza
wypłatą z głównego ryzyka śmierci).
Brak karencji.

Kalectwo w NNW

Złamania, oparzenia (od II stopnia), całkowita utrata wzroku, słuchu (także w jednym oku/
uchu), węchu, języka, palców, kończyn lub utrata władzy nad kończynami, porażenia dwui czterokończynowe.
Atut: w zakresie ochrony również złamania.
Brak karencji.
śmierć małżonka w NNW
śmierć dziecka w NNW
Brak karencji.


Pakiet Bliscy



Przejęcie opłacania składek

Przejęcie opłacania składki przez Concordię w przypadku:
 czasowej niezdolności do pracy spowodowanej NW orzeczonej na min. 6 miesięcy lub
 trwałej niezdolności do pracy spowodowanej NW lub chorobą orzeczonej na min. 5 lat
(lub suma co najmniej rocznych orzeczeń).
Karencja 6 miesięcy tylko w przypadku niezdolności spowodowanej chorobą.
Wiek wstępu: do 60 roku życia.
Dostępne dla umów do 5 lat.
2 warianty ubezpieczenia:
PEŁNY - 26 chorób:

Nowotwory i inne poważne
zachorowania

nowotwór złośliwy
łagodny nowotwór mózgu
 udar mózgu
 zawał serca
 operacja zastawek serca
 operacja pomostowania
tętnic wieńcowych
 schyłkowa niewydolność
nerek
 schyłkowa niewydolność
wątroby

stwardnienie rozsiane
utrata słuchu
 utrata wzroku
 utrata kończyn
 utrata mowy
 śpiączka
 anemia aplastyczna
 zakażenie wirusem HIV/
AIDS
 przeszczepianie narządów
 ciężkie oparzenie

pneumonektomia
paraliż
 wirusowe zapalenie wątroby
o piorunującym przebiegu
 ciężka sepsa
 choroba Creutzfeldta-Jakoba
 choroba Parkinsona
 choroba Alzheimera
 zapalenie opon mózgowordzeniowych













Świadczenie jest wypłacane w przypadku pierwszego zachorowania na ww. choroby.
Atut: możliwe kilka wypłat w przypadku niepowiązanych ze sobą zachorowań.
NOWOTWORY - 2 choroby:
 nowotwór złośliwy
 łagodny nowotwór mózgu
Karencja w obu wariantach 3 miesiące.
Wiek wstępu: do 50 roku życia.

Niezdolność do pracy
(wypadek/choroba)

Limity

Dostępne dla umów do 5 lat.
Świadczenie wypłacane w przypadku niezdolności do pracy na skutek NW lub choroby
orzeczonej na okres min. 5 lat (lub suma co najmniej rocznych orzeczeń).
Atut: wypłata świadczenia w ciągu 30 dni od przedstawienia orzeczenia o niezdolności (a nie po
upływie 5 lat).
Karencja 6 miesięcy tylko w przypadku niezdolności spowodowanej chorobą.
Wiek wstępu: do 50 roku życia.

16-45 lat

46-49 lat

50-55 lat

pow. 55 lat

Polisa „od ręki”

do 300 tys. zł

do 300 tys. zł

do 100 tys. zł

–

Wniosek - bez badań

300-500 tys. zł

–

100-300 tys. zł

do 100 tys. zł

Wniosek - badania

pow. 500 tys. zł

pow. 300 tys. zł

pow. 300 tys. zł

pow. 100 tys. zł

Jak stworzyć optymalną ochronę?

USTAL SUMĘ
UBEZPIECZENIA

WYBIERZ RYZYKA
DODATKOWE

OKREŚL DŁUGOŚĆ
TRWANIA UMOWY

Weź pod uwagę:

Weź pod uwagę:

Weź pod uwagę:

dochody, oszczędności,
kredyty,
wielkość rodziny

tryb życia Klienta,
rodzaj wykonywanej pracy,
przypadki chorób w rodzinie

czas spłaty zobowiązań,
czas trwania edukacji dzieci

Ważna informacja
Skorzystaj z gotowego rozwiązania w Rubinecie i przedstaw Klientowi ofertę w 3 wariantach cenowych (wraz z propozycjami rozszerzenia ochrony/
zwiększenia sum ubezpieczenia).

SUMA
UBEZPIECZENIA

2 x roczne
wynagrodzenie

kredyty

edukacja dzieci

oszczędności

Sukces w sprzedaży Życia Casco

1A
WYKORZYSTAJ SWOJĄ BAZĘ

3
ROZPOZNAJ POTRZEBY

i

1B

2

AKTYWNIE SZUKAJ

NAWIĄŻ KONTAKT

4

5

WYKORZYSTAJ ATUTY

IDENTYFIKUJ SIĘ

WTUŻiR Concordia Capital SA
ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań
tel. 61 858 48 00, fax 61 858 48 01
www.concordiaubezpieczenia.pl

Niniejszy folder jest materiałem marketingowym WTUŻiR Concordia Capital SA, ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Materiał tylko do użytku wewnętrznego.
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