NA EMERYTURĘ

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 również opłacanie składek poprzez najpewniejszy środek płatności jakim jest
Polecenie zapłaty.
W jaki sposób będę informowany o sytuacji mojej polisy Na emeryturę?
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.

Na emeryturę

Inwestuję w swoją przyszłość

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

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Na emeryturę
Oszczędzasz na przyszłość.
Inwestujesz w swoją emeryturę.

+

Bezpieczeństwo - Twoje składki oraz dobrowolne wpłaty
dodatkowe powiększają się o odsetki gwarantowane w
polisie oraz odsetki dodatkowe.
Wybór - możliwość wyboru rodzaju świadczenia (jednorazowe lub coroczna renta okresowa) oraz możliwość zmiany rodzaju świadczenia z renty na jednorazową wypłatę
w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.
Elastyczność - w dowolnym momencie możesz dokonać
dodatkowej wpłaty dobrowolnej, która zwiększy Twoje
oszczędności.
Zabezpieczenie najbliższych - W razie Twojej śmierci
świadczenie wypłacane jest wskazanym przez Ciebie Uposażonym. Zarówno świadczenie jak i kapitał wypłacany na
koniec umowy ubezpieczenia nie podlega opodatkowaniu.
Zarządzanie finansowe - na koniec każdego roku kalendarzowego masz udział w wynikach finansowych uzyskanych
dla umów Na emeryturę.

OPŁACASZ REGULARNE SKŁADKI I GROMADZISZ OSZCZĘDNOŚCI
NA TWOIM RACHUNKU „NA EMERYTURĘ”

Twoje oszczędności procentują
Twój rachunek „Na emeryturę” powiększa się co roku o:
- odsetki gwarantowane oraz dodatkowe odsetki
W przypadku Twojej śmierci,
Uposażony otrzmuje całość
zgromadzonego kapitału
(niepodlegającego opodatkowaniu)

W przypadku dożycia do końca
umowy ubezpieczenia otrzymasz
świadczenie:

SPOSÓB WYPŁATY ŚWIADCZENIA DO WYBORU:

COROCZNA RENTA*
(przez min. 5 lat)
PRZYKŁAD DLA RENTY 5-LETNIEJ
• Renta 5-letnia (5 rat): 2500 zł
- konieczny kapitał końcowy 		
12.264,61 zł
• Renta 10-letnia (10 rat): 2500 zł
- konieczny kapitał końcowy
23.373,05 zł

JEDNORAZOWO
= suma środków
zebranych na rachunku
„Na emeryturę”

* Konieczność zawarcia Umowy na co najmniej 10 lat.

88 802,74 zł
(37 lat ochrony)

Symulacja wysokości zebranego
kapitału (w zł), do 67 roku życia,
przy składce miesięcznej 100 zł
oraz stopie indeksacji 2%.
Wskazany kapitał zostanie
powiększony o odsetki z lokat.

53 160,21 zł
(27 lat ochrony)
27 458,08 zł
(17 lat ochrony)

Wiek przystąpienia
do Umowy ubezpieczenia

30 lat

40 lat

50 lat

PRZY ZAWARCIU UMOWY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOKUPIENIA OPCJI DODATKOWYCH:

ŚMIERĆ LUB INWALIDZTWO
W WYNIKU NW

Uposażony/Ubezpieczony otrzyma
świadczenie równe sumie ubezpieczenia
oraz wartość rachunku „Na emeryturę”

ŚMIERĆ LUB INWALIDZTWO
W WYNIKU NWK

Uposażony/Ubezpieczony otrzyma
świadczenie równe sumie ubezpieczenia
oraz wartość rachunku „Na emeryturę”

