CHROŃ SWOJĄ RODZINĘ

wiedzieć

O PRÉVOIR
PRÉVOIR jest francuskim towarzystwem ubezpieczeń na życie, specjalizującym się w ubezpieczeniach
indywidualnych od 1910 roku.
Oddział PRÉVOIR w Polsce, z siedzibą w Warszawie, działa od 2000
roku.

Obsługujący w danym regionie Agent PRÉVOIR lub pracownik Centrali PRÉVOIR w Warszawie,
udzieli szczegółowych wskazówek
dotyczących dokumentów oraz
informacji jakie należy przygotować, aby roszczenie zostało przyjęte do rozpatrzenia.

O TWOJEJ POLISIE
Informacje o Twojej polisie znajdziesz w zakładce „KLIENCI” na
naszej stronie internetowej:
prevoir.pl

PARTNER STRATEGICZNY
Współpracujemy
z
Polskim
Stowarzyszeniem Pogrzebowym,
które jest największym i najstarszym w Polsce stowarzyszeniem
tego typu. Zostało zarejestrowane
w 1998r. Posiada certyfikat „Good
standing” nadawany przez organizacje międzynarodowe swym
członkom, w dowód zaufania,
oraz w uznaniu ich osiągnięć organizacyjnych i postawy etyczno-moralnej.

O OPŁACANIU SKŁADKI
Możliwość opłacania składek
poprzez Polecenie zapłaty lub bezpośrednio on-line za pośrednictwem Przelewy24.
O ZGŁOSZENIU SZKODY
Zaistniałą szkodę należy zgłosić telefonicznie lub korespondencyjnie.

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

Co warto

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 pogrzeb

Spokój i bezpieczeństwo

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

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Na pogrzeb
Celem ubezpieczenia jest pokrycie kosztów związanych z pogrzebem takich jak np.zakup trumny,
wieńce, nagrobek, organizacja
uroczystości, etc.

+

Elastyczność - masz możliwość wyboru sumy ubezpieczenia (od 3.000 - 60.000 zł), w zależności od kosztów, które
ubezpieczenie ma pokryć.
Solidność i gwarancja - PRÉVOIR współpracuje z Polskim
Stowarzyszeniem Pogrzebowym (PSP), które jest gwarantem jakości wszystkich proponowanych usług pogrzebowych.
Bezpieczeństwo - dzięki polisie „Na pogrzeb” zabezpieczasz
środki finansowe na Twój pogrzeb oraz sam możesz zadecydować jak on ma wyglądać.
Twój wybór - możesz wybrać dowolny Zakład pogrzebowy na
terenie Polski z listy ponad 200 Zakładów współpracujących
z PSP.
Stała składka przez cały okres umowy ubezpieczenia!

TWOJE GWARANCJE
WYBIERASZ SUMĘ UBEZPIECZENIA od 3.000 - 60.000 zł
(według zakresu kosztów, które ubezpieczenie ma pokryć)

OPŁACASZ REGULARNIE SKŁADKI

(do wyboru różne formy płatności: m.in. Polecenie zapłaty)

WYZNACZASZ UPOSAŻONEGO
(Zakład pogrzebowy)

Świadczenie
w przypadku
śmierci
W przypadku
śmierci
Uposażony*
otrzyma

100%

sumy ubezpieczenia

* Świadczenie przeznaczone na organizację pogrzebu otrzymuje wybrany Zakład
pogrzebowy (Uposażony 1), a ewentualną nadwyżkę otrzyma Uposażony 2. Szczegóły dotyczące Uposażonych znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

