UBEZPIECZ SWOJE ZDROWIE

Sprawdź

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

na prevoir.pl

Operator medyczny:

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.

PreVital2

+ Assistance Zdrowie, Senior, Funeral

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

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

PreVital2
Ubezpieczenie PreVital2
gwarantuje ochronę życia
oraz zdrowia.
UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

(suma ubezpieczenia 1.000 zł)

+

+

PAKIET MEDYCZNY

Prosty i szybki dostęp do lekarzy specjalistów
(całodobowa obsługa infolinii oraz możliwość rezerwacji
wizyty on-line).
Szeroka oferta badań diagnostycznych bez ograniczeń.
Sieć renomowanych placówek medycznych LUX MED
(oraz placówek współpracujących) na terenie całego
kraju.
Możliwość dokupienia opcji dodatkowej Assistance
(Zdrowie, Senior, Funeral).

ZŁOTY*
PAKIET ROZSZERZONY:
• pakiet podstawowy
+ pakiet pośredni

+

• badania specjalistyczne
• zabiegi diagnostyczne
• NMR - rezonans
magnetyczny
• profilaktyka chorób
zakaźnych

SREBRNY*

BRĄZOWY*

PAKIET POŚREDNI:

PAKIET PODSTAWOWY:

• pakiet podstawowy

• porady lekarskie
• konsultacje specjalist.
• badania laboratoryjne
• badania podstawowe
• badania czynnościowe
• zabiegowa opieka
pielęgniarska

+

• zabiegi medyczne
• opieka nad przebiegiem
ciąży
• badania mikrobiologiczne i cytologiczne
• badania radiologiczne
• badania USG
• profilaktyka
stomatologiczna

* Możliwość dokupienia opcji dodatkowych: rehabilitacja, wizyty domowe, chirurgia 1- go dnia.
Pakiet: rodzinny
brązowy
85 zł/m-c
110 zł/m-c
srebrny
135 zł/m-c
złoty

Opcje dodatkowe:
210 zł/m-crehabilitacja
260 zł/m-c wizyty domowe
310 zł/m-cchirurgia 1-go dnia

rodzinny
25 zł/m-c
25 zł/m-c
25 zł/m-c

20 zł/m-c od oso
20 zł/m-c od oso
20 zł/m-c od oso

ASSISTANCE: ZDROWIE, SENIOR, FUNERAL

Usługi Mondial Assistance uzupełniają powyższe gwarancje. Zapewniają
pomoc w sytuacjach problematycznych w zakresie medycznym, prawnym,
informacyjnym, a nawet technicznym.
Szczegółowy opis świadczeń znajduje się na stronie internetowej prevoir.pl.

