CHROŃ SWOJĄ RODZINĘ

na moje pytania

O PRÉVOIR
PRÉVOIR jest francuskim towarzystwem ubezpieczeń na życie,
specjalizującym się w ubezpieczeniach indywidualnych od 1910
roku. Oddział Groupe Prévoir w
Polsce, z siedzibą w Warszawie,
działa od 2000 roku.
O TWOJEJ POLISIE
Informacje o Twojej polisie znajdziesz w zakładce „STREFA KLIENTA”
na stronie internetowej prevoir.pl
O OPŁACANIU SKŁADKI
Możliwość opłacania składek
poprzez Polecenie zapłaty lub bezpośrednio on-line za pośrednictwem Przelewy24.

O ZGŁOSZENIU SZKODY
Zaistniałą szkodę możesz zgłosić osobiście, telefonicznie lub
korespondencyjnie. Kontaktując
się z Agentem obsługującym lub
Centralą PRÉVOIR w Warszawie,
otrzymasz szczegółowe wskazówki
dotyczące dokumentów oraz informacji jakie należy przygotować,
aby roszczenie zostało przyjęte do
rozpatrzenia.
O WSPÓŁPRACY
PRÉVOIR zaprasza do współpracy pośredników ubezpieczeniowych. Platforma internetowa
www.prevoirpartnerzy.com (przeznaczona dla Partnerów PRÉVOIR)
umożliwia im szybki i bezpieczny
dostęp do portfela ubezpieczeniowego przez 24 godziny.

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.

ProLIFE
Na wypadek poważnych
zachorowań i zabiegów

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

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

ProLIFE
Dzięki ubezpieczeniu ProLIFE,
możesz zabezpieczyć się finansowo: w przypadku gdy poważnie
zachorujesz wypłacimy Ci pieniądze, niezbędne w leczeniu.

+
Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem szeroki wachlarz chorób, które pojawiają się w naszym życiu: nowotwór, zawał serca, udar mózgu i inne.
Wypłata Ubezpieczonemu świadczenia, które będzie potrzebne w dalszym leczeniu lub utrzymaniu odpowiedniej
jakości życia podczas choroby.
W razie Poważnego zachorowania lub Poważnego zabiegu,
Ubezpieczający jest zwolniony z opłacania składki do najbliższej rocznicy Umowy Ubezpieczenia.

TWOJE GWARANCJE
WYBIERASZ SUMĘ UBEZPIECZENIA
OPŁACASZ REGULARNE SKŁADKI

W przypadku
ŚMIERCI

W przypadku
Poważnego
zachorowania
lub zabiegu

Uposażony
otrzyma
100 %
sumy
ubezpieczenia

Ubezpieczony
otrzyma
50 %
sumy
ubezpieczenia

Przykładowe
Poważne
zachorowania
i zabiegi:
nowotwór
złośliwy, zawał
serca, udar mózgu,utrata wzroku, przeszczep
serca lub płuc,
oraz dializy*
*Szczegółowy wykaz Poważnych zachorowań i zabiegów znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

