Assistance

Assistance dla domu
Interwencja m.in.: úlusarza, elektryka,
szklarza, specjalisty w zakresie napraw
sprzætu RTV/AGD, specjalisty
w zakresie napraw sprzêtu PC, pomoc
w instalacji nowo zakupionego sprzêtu
RTV/AGD, informacje o sieci
us³ugodawców.

KORZYŒCI

PROSTE ZASADY
DOPASOWANIE ZAKRESU
OCHRONY DO INDYWIDUALNYCH
POTRZEB KLIENTA
ATRAKCYJNA CENA
JU¯ OD 33 gr DZIENNIE!

Assistance dla zwierz¹t
Organizacja wizyty w placówce
weterynaryjnej, transport do placówki
weterynaryjnej lub z placówki
weterynaryjnej do miejsca
zamieszkania, opieka nad zwierzêciem
domowym, pomoc w odzyskaniu
zagubionego zwierzêcia, infolinia
weterynaryjna.

Assistance rowerowy
Transport roweru, naprawa roweru,
transport medyczny, infolinie dot.
serwisów i sklepów rowerowych.

ZNI¯KI ZA OP£ACENIE SK£ADKI
W TRYBIE KWARTALNYM (3%),
PÓ£ROCZNYM (6%) I ROCZNYM (9%)
MINIMUM FORMALNOŒCI
BRAK BADAÑ LEKARSKICH
I PYTAÑ O STAN ZDROWIA
Wiæcej korzyúci znajdziesz na:
www.wspolgrajace.pl

UBEZPIECZENIA,
KTÓRE WSPÓ£GRAJ¥
UBEZPIECZENIA NA ¯YCIE, ZDROWIE, WYPADEK

Jedna decyzja
– kompleksowa ochrona
na ¿ycie
zdrowie – rak, zawa³ serca i udar mózgu

UBEZPIECZENIA,
KTÓRE WSPÓ£GRAJ¥

wypadek
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie S.A.
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych
ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa

UBEZPIECZENIA NA ¯YCIE, ZDROWIE, WYPADEK

ZNAJDZIESZ NA KA¯DEJ POCZCIE!

Materia³ ma wy³¹cznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu
art. 66 Kodeksu cywilnego. Przed podjêciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia nale¿y
zapoznaæ siê z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tego produktu, a szczególnie
z postanowieniami dotycz¹cymi: ograniczeñ i wy³¹czeñ odpowiedzialnoœci Towarzystwa,
warunków wyp³aty i naliczania œwiadczenia ubezpieczeniowego.

assistance dla domu, zwierz¹t, roweru
OC za szkody wyrz¹dzone osobom trzecim

OCHRONA
¯YCIA
18-65
SK£ADKA
10 z³

65+
18-65
SK£ADKA
20 z³

65+
18-65
SK£ADKA
30 z³

65+

3 000 z³
1 500 z³
6 000 z³
3 000 z³
9 000 z³
4 500 z³

OCHRONA
ZDROWIA
18-65
WARIANT
10

SK£ADKA
10 z³

65+
18-65
WARIANT
20

SK£ADKA
20 z³

65+
18-65
WARIANT
30

SK£ADKA
30 z³

65+

OCHRONA
WYPADKOWA

4 000 z³
2 000 z³

WARIANT
10

SK£ADKA
10 z³

10 000 z³

WARIANT
10

8 000 z³
4 000 z³

WARIANT
20

SK£ADKA
20 z³

25 000 z³

WARIANT
20

12 000 z³
6 000 z³

WARIANT
30

SK£ADKA
30 z³

50 000 z³

WARIANT
30

Ochrona ¿ycia

Ochrona zdrowia

Ochrona wypadkowa

Zakres ubezpieczenia:
œmieræ Ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia:
zachorowanie Ubezpieczonego na nowotwór
z³oœliwy, udar mózgu lub zawa³ serca.

Zakres ubezpieczenia:

W przypadku œmierci Ubezpieczonego wskutek
nieszczêœliwego wypadku lub niezale¿nie
od przyczyny od 13 miesi¹ca obowi¹zywania
umowy wyp³acimy ww. œwiadczenie, które
mo¿e zapewniæ bliskim œrodki np. na:
pokrycie kosztów pogrzebu,
œrodki do ¿ycia w pierwszym okresie
po œmierci osoby ubezpieczonej,
sp³atê zobowi¹zañ.

W przypadku powa¿nego zachorowania
od 13 miesi¹ca obowi¹zywania umowy wyp³acimy
ww. œwiadczenie pozwalaj¹ce na zmniejszenie
skutków wyst¹pienia zachorowania
a do dwunastego miesi¹ca zwrócimy wp³acone
sk³adki powiêkszone o 100 z³.
Ponadto, od pocz¹tku ochrony:
moýliwoúã skorzystania z drugiej
opinii lekarskiej (profesor lub doktor
nauk medycznych – do 2 000 zù),
rehabilitacja – do 800 zù.

œmieræ Ubezpieczonego wskutek
nieszczêœliwego wypadku,
trwa³e inwalidztwo czêœciowe
lub ca³kowite Ubezpieczonego
wskutek nieszczêœliwego wypadku,
odpowiedzialnoœæ cywilna w ¿yciu
prywatnym,
assistance dla domu, zwierz¹t, rowerowy.
Œwiadczenie wyp³acimy, gdy osoba
ubezpieczona:
ulegnie wypadkowi, wyrz¹dzi niezamierzon¹
krzywdê innej osobie.

