UBEZPIECZ KREDYT

na prevoir.pl

TWOJE KONTO W STREFIE KLIENTA
Zakładka „Strefa Klienta” umożliwia sprawdzenie ogólnych informacji o polisie. Zapewnia również możliwość:
• aktualizacji danych osobowych,
• zmianę hasła,
• opłacenia składki.
Wystarczy zalogować się za pomocą numeru Klienta oraz hasła.

OBLICZ SKŁADKĘ I KUP ON-LINE
Wybierz produkt, który Cię interesuje i w kilka minut oblicz składkę. Możesz również kupić i zapłacić za swoje ubezpieczenie bezpośrednio on-line. Transakcje obsługuje i zabezpiecza serwis Przelewy
24. Umożliwia on przelewy on-line
z 286 banków w Polsce oraz płatności kartami płatniczymi.

PRÉVOIR jest francuskim towarzystwem ubezpieczeń na życie, specjalizującym się w ubezpieczeniach indywidualnych od 1910 roku. Jako firma solidna finansowo zapewnia swoim Klientom bezpieczeństwo. W 2018 roku środ-ki
własne PRÉVOIR stanowiły p o n a d 200% wymagań kapitałowych
obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Od lipca 2000 roku PRÉVOIR,
jako pierwszy w Polsce, zaczął prowadzić działalność ubezpieczeniową za
pośrednictwem ODDZIAŁU.

ZAPRASZAMY NA FB: PRÉVOIR POLSKA

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

Sprawdź

Ubezpieczenie kredytu
ProDomus
- po prostu!

Ubezpieczenie pod kredyt
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.

+ Assistance (Zdrowie, Senior, Funeral)

Prévoir - Vie Groupe Prévoir S.A. (Francja) - kapitał akcyjny 81 000 000 EUR, opłacony w całości.

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

ProDomus
Zabezpiecz rodzinie spłatę
kredytu w razie Twojej śmierci
lub inwalidztwa.

+
Proste zasady - dostosowujemy polisę do warunków kredytu.

UBEZPIECZAJĄCY OKREŚLA WARUNKI UBEZPIECZENIA

(harmonogram spłat kredytu, suma ubezpieczenia, gwarancje dodatkowe)

WYZNACZA OSOBY UPOSAŻONE (np. Bank)

Cena - ProDomus, tańszy niż standardowe produkty ubezpieczeniowe, zapewnia wypłatę sumy ubezpieczenia, dostosowaną do pozostającej do spłaty kwoty kredytu.
Elastyczność - możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia
ProDomus w każdej chwili, niezależnie czy już posiadasz,
czy jesteś w trakcie zaciągania kredytu hipotecznego.
Ochrona na wypadek niezdolności do pracy - w przypadku wykupienia Ubezpieczenia Dodatkowego: Czasowa
Niezdolność do Pracy, wsparcie w spłatach rat kredytowych.

OPŁACA REGULARNE SKŁADKI

W przypadku ŚMIERCI Ubezpieczonego
z dowolnej przyczyny:
wypłata świadczenia = 100% sumy ubezpieczenia
OPCJA
INWALIDZTWO

OPCJA
CZASOWA
NIEZDOLNOŚĆ
DO PRACY

OPCJA
ASSISTANCE:
ZDROWIE
SENIOR
FUNERAL

W przypadku
INWALIDZTWA
Ubezpieczonego
z dowolnej przyczyny:

W przypadku
zaistnienia zdarzeń
objętych ochroną
z tytułu Czasowej
Niezdolności do Pracy:

Assistance zapewnia
Ubezpieczonemu
pomoc w sytuacji
awaryjnej, w zakresie
medycznym,
informacyjnym,
technicznym
oraz prawnym.

Assistance - pomoc w awaryjnych sytuacjach życiowych.
ProDomus zapewni Ci spłatę ubezpieczonego kredytu
w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych!

wypłata świadczenia
w wysokości do 100%
sumy ubezpieczenia
(w zależności od
dokonanego wcześniej
wyboru).

wypłata świadczenia
w wysokości
wybranego przez
Ubezpieczonego
procentu* Raty
kredytu za każdy
miesiąc niezdolności do
pracy, jednak nie więcej
niż 4000 zł/m-c.

Szczegółowy zakres
świadczeń dla każdego pakietu (Zdrowie,
Senior, Funeral)
znajduje się
w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia
Dodatkowego.

* Procent Raty kredytu jest wybierany przez Ubezpieczonego w momencie zawierania Umowy

Wraz z wypłatą należnego
świadczenia umowa
ubezpieczenia ProDomus
wygasa.

