CHROŃ SWOJĄ RODZINĘ

na moje pytania

Do kogo się zwrócić, aby zostało
wypłacone świadczenie z mojej
polisy?
W razie wypadku oraz w innych
okolicznościach,
obsługujący
Agent PRÉVOIR pomoże wypełnić
odpowiednie dokumenty.
W jaki sposób mogę opłacać
składki?
PRÉVOIR proponuje opłacanie składek poprzez najpewniejszy środek płatności jakim jest Polecenie
zapłaty.
W jaki sposób będę informowany
o sytuacji mojej polisy OptiMAX?
Każdego roku otrzymasz od
PRÉVOIR informację o przysługujących świadczeniach oraz należnych składkach.

Co powinienem wiedzieć
o PRÉVOIR?

PRÉVOIR jest francuskim towarzystwem ubezpieczeń na życie, specjalizującym się w ubezpieczeniach
indywidualnych od 1910 roku.
Jako firma niezależna finansowo
zapewnia swoim Klientom solidne
bezpieczeństwo.
W 2018 roku środki własne
PRÉVOIR stanowiły ponad 200%
wymagań kapitałowych obowiązujących w krajach Unii
Europejskiej. Od lipca 2000 roku
PRÉVOIR, jako pierwszy zaczął
prowadzić
działalność
ubezpieczeniową w Polsce za pośrednictwem ODDZIAŁU.

NINIEJSZY DOKUMENT JEST WYŁĄCZNIE DOKUMENTEM INFORMACYJNYM I NIE POCIAGA ZA SOBĄ ŻADNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH

Odpowiedzi

Ubezpieczenie kredytu
- po prostu!

Prévoir - Vie Groupe Prévoir S.A.
Oddział w Polsce
ul. Emilii Plater 28
00-688 Warszawa
NIP: 108-00-00-929

tel. (22) 572 80 00
fax (22) 349 96 29
prevoir@prevoir.pl
www.prevoir.pl

Zarejestrowany w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem 0000219439,
w Sądzie Rejonowym dla miasta st.
Warszawy, Wydział XII Gospodarczy.

OptiMAX

W trosce o siebie i bliskich

Prévoir - Vie Groupe Prévoir S.A. (Francja) - kapitał akcyjny 81.000.000 EUR, opłacony w całości.

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

OptiMAX

+

Zabezpiecza przed wypadkami
oraz gwarantuje świadczenie
w przypadku hospitalizacji
oraz uszkodzeń ciała.

WYBIERASZ SUMĘ UBEZPIECZENIA
OPŁACASZ REGULARNE SKŁADKI

Bardzo atrakcyjna stała składka: już od 30 zł/mc!

W razie śmierci/
całkowitego i trwałego inwalidztwa

Szeroki wachlarz ochrony ubezpieczeniowej.
Nic nie tracisz: w przypadku dożycia do końca umowy otrzymasz sumę ubezpieczenia.
Bez Kwestionariusza medycznego!
Możliwość dokupienia opcji: częściowe i trwałe inwalidztwo.

W przypadku
dożycia

W WYNIKU
NW

W WYPADKU
KOMUNIKAC.

W INNYCH
OKOLICZNOŚCIACH

Uposażony/
Ubezpieczony
otrzyma

Uposażony/
Ubezpieczony
otrzyma

Uposażony/
Ubezpieczony
otrzyma

50 000 zł

100 000 zł

SU*

Otrzymasz

SU*

* suma ubezpieczenia

W razie
nieszczęśliwego wypadku

HOSPITALIZACJA
Otrzymasz dzienne
świadczenie

100 zł

(max. przez 100 dni)

USZKODZENIE
CIAŁA
Otrzymasz świadczenie w przypadku
złamania lub oparzenia, np.:

ZŁAMANIA*		
kość udowa, biodro, miednica
kręgosłup z wymogiem odbarczenia neurochirurg.
kość piszczelowa
OPARZENIA 2 i 3 stopnia*
40% lub większa powierzchnia ciała
30% lub większa powierzchnia ciała
20% lub większa powierzchnia ciała

ŚWIADCZENIE
100 % x 15 000 zł
85 % x 15 000 zł
65 % x 15 000 zł
ŚWIADCZENIE
100 % x 15 000 zł
65 % x 15 000 zł
35 % x 15 000 zł

* Tabela przedstawia jedynie przykładowe złamania i oparzenia. Pełna tabela świadczeń znajduje
się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

