OSZCZĘDZAJ

na moje pytania

Co to jest kapitalizacja?
Słowo „kapitalizacja” oznacza, że
odsetki uzyskane dzięki ulokowanym kwotom są z roku na rok
inwestowane, przynosząc kolejne
odsetki.
W jaki sposób będę informowany o sytuacji mojej polisy Kapitał
Forte?
Każdego roku otrzymasz od
PRÉVOIR informację o przysługujących świadczeniach oraz należnych składkach.
W jaki sposób lokowane są moje
pieniądze?
Co roku PRÉVOIR w Polsce przesyła informacje o stanie oszczędności
na rachunku „Kapitał Forte” oraz
o wartości wykupu.

Czy świadczenie z polisy Kapitał
Forte jest opodatkowane?
Nie, wypłata świadczenia nie podlega opodatkowaniu, zgodnie z przepisami prawa.
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.

Kapitał Forte
Inwestuj bezpiecznie

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

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Kapitał Forte

+

Bezpieczny kapitał, przydatny w realizacji planów
Twoich i Twoich bliskich: podróże, spokojna emerytura,
samochód, mieszkanie...

Lokujesz jednorazowo - jednorazowa wpłata za cały okres
trwania umowy, dzięki której ulokujesz swoje oszczędności nie
martwiąc się o kolejne terminy składek.
Powiększasz gromadzony kapitał - poprzez kapitalizację i dodatkowe wpłaty dobrowolne powiększasz swoje oszczędności
gromadzone na rachunku «Kapitał Forte».
Inwestujesz bez ryzyka - Twoje zainwestowane oszczędności
oraz dodatkowe wpłaty dobrowolne podlegają oprocentowniu
(+ udział w zyskach).
Dokonujesz wypłat kiedy chcesz - w dowolnym momencie
trwania umowy możesz dokonać wykupu. Dodatkowo, w razie
zaistnienia potrzeby, już po 1-wszej rocznicy polisy, możesz
dokonać wykupu częściowego.*

GROMADZISZ OSZCZĘDNOŚCI NA DŁUGIE LATA WPŁACAJĄC
JEDNORAZOWĄ SKŁADKĘ + dobrowolne wpłaty dodatkowe

Twoje oszczędności procentują
Twój rachunek „Kapitał Forte” powiększa się co roku o:
- dodatkowe odsetki dopisywane w dniu 1 stycznia

Świadczenie wypłacane natychmiast w przypadku śmierci lub całkowitego
i trwałego inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku

W przypadku dożycia
do końca umowy

W razie Twojej
śmierci

W razie całkowitego i
trwałego inwalidztwa
w wyniku NW

otrzymasz
zgromadzony
kapitał

wskazany przez
Ciebie Uposażony
otrzyma
świadczenie

otrzymasz
świadczenie

Otrzymasz kwotę
zgromadzoną na
rachunku
„Kapitał Forte”.

Uposażony otrzyma
kwotę zgromadzoną
na rachunku
„Kapitał Forte””

Otrzymasz kwotę
zgromadzoną na
rachunku
„Kapitał Forte”.

Powyższa wypłata
powoduje
zakończenie umowy.

Powyższa wypłata
powoduje
zakończenie umowy.

Powyższa wypłata
powoduje
zakończenie umowy.

Bez Kwestionariusza medycznego!
* Zgodnie z warunkami zawartymi w OWU.

