Co warto wiedzieć

O TWOJEJ POLISIE
Informacje o Twojej polisie znajdziesz w zakładce „KLIENCI”
na naszej stronie internetowej:
www.prevoir.pl
O OPŁACANIU SKŁADKI
Możliwość opłacania składek
poprzez Polecenie zapłaty lub
bezpośrednio on-line za pośrednictwem E-card.
O ZGŁOSZENIU SZKODY
Zaistniałą szkodę należy zgło-

sić telefonicznie lub korespondencyjnie. Konsultant Handlowy
w danym regionie lub pracownik Centrali Groupe Prévoir w
Warszawie, udzieli szczegółowych wskazówek dotyczących
dokumentów oraz informacji
jakie należy przygotować, aby
roszczenie zostało przyjęte do
rozpatrzenia.

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

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 16.30

od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00

PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR S.A.
Oddział w Polsce
ul. Nowoberestecka 14
02-204 Warszawa
Tel. (22) 572 80 00 Fax (22) 349 96 29
prevoir@prevoir.pl ; www.prevoir.pl

POLSKIE STOWARZYSZENIE POGRZEBOWE
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48
02-643 Warszawa
Tel./fax (22) 834 84 60
biuro@stowarzyszeniefuneralne.pl
www.polskiestowarzyszeniepogrzebowe.pl

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

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

Prévoir - Vie Groupe Prévoir S.A. - Oddział w Polsce, ul. Nowoberestecka 14, 02-204 Warszawa,
tel. (22) 572 80 00, fax (22) 349 96 29, e-mail: prevoir@prevoir.pl, strona internetowa: www.prevoir.pl
Zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000219439,
w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy. NIP: 108-00-00-929
Prévoir - Vie Groupe Prévoir S.A. (Francja) - kapitał akcyjny 45.000.000 EUR, opłacony w całości.

UBEZPIECZENIE

NA POGRZEB

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Spokój i bezpieczeństwo ...
Ubezpieczenie „Na pogrzeb” przeznaczone jest dla
osób, które chciałyby wcześniej zadbać o sprawy
związane ze swoim pogrzebem i dzięki temu odciążyć rodzinę i najbliższych.
Celem ubezpieczenia jest pokrycie kosztów związanych z pogrzebem takich jak m.in.: zakup trumny,
wieńce, nagrobek, organizacja uroczystości etc.

Główne zalety
ELASTYCZNOŚĆ
Masz możliwość wyboru sumy ubezpieczenia
(od 3.000 - 60.000 zł), w zależności od kosztów, które ubezpieczenie ma pokryć.
SOLIDNOŚĆ I GWARANCJA
Groupe Prévoir współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Pogrzebowym (PSP), które jest
gwarantem jakości wszystkich proponowanych
usług pogrzebowych.
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TWOJE GWARANCJE
Sam wybierasz sumę ubezpieczenia od 3.000 - 60.000 zł
(według zakresu kosztów, które ubezpieczenie ma pokryć)

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

Wyznaczasz Uposażonego (Zakład pogrzebowy)

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.
DODATKOWO:
► Zwolnienie świadczenia z podatku
od spadku
► Możliwość dokonania wykupu
► Bez konieczności wykonania badań
medycznych

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.

