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Terminowe ubezpieczenia na życie
INTER Moje Życie i INTER Bezpieczny Kredyt

INTER Bezpieczny Kredyt
Terminowe ubezpieczenie na życie INTER Bezpieczny Kredyt
to propozycja dla osób, które zaciągają zobowiązania ﬁnansowe
lub planują poważne inwestycje. Jego konstrukcja została
opracowana specjalnie w celu zabezpieczenia zaciąganego
kredytu.

Okres kredytu 30 lat
= Okres opłacania składki 20 lat

Jak to działa:
na Twoje życzenie dokonujemy cesji praw wynikających
z umowy ubezpieczenia na bank, w którym zaciągasz kredyt

Przykład sześcioletniej umowy ubezpieczenia:
Malejąca suma ubezpieczenia w trakcie trwania umowy

nia banków i jest ﬁnansowo najkorzystniejsza dla Ciebie
składkę płacisz jedynie przez 2/3 okresu ubezpieczenia
wypłacane świadczenie jest zwolnione z podatków

Suma ubezpieczenia

malejąca suma ubezpieczenia w pełni zaspokaja roszcze-
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INTER Bezpieczny Kredyt to:
ochrona ubezpieczeniowa do 80-go roku życia
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Okres
opłacania składek
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Okres ochrony
bez konieczności
opłacania składek

okres ubezpieczenia od 1 do 50 lat
suma i okres ubezpieczenia odpowiadające wysokości
kredytu (minimum 10 000 zł)
składka ustalana indywidualnie
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Składka już od 30 zł
miesięcznie!

Rok
trwania
polisy

INTER Moje Życie
Ubezpieczenie terminowe INTER Moje Życie jest doskonałym
rozwiązaniem dla wszystkich, którzy pragną zadbać o siebie i swoją
rodzinę. Gwarantuje stałą sumę ubezpieczenia w okresie ochrony.
Można je także dostosowywać do zmieniającej się sytuacji życiowej,
np. zawarcia związku małżeńskiego, narodzin dziecka czy zakupu
mieszkania.
INTER Moje Życie to przede wszystkim ubezpieczenie na wypadek
śmierci, ale także trwałego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego
wypadku (NW), pobytu w szpitalu wskutek NW lub poważnego
zachorowania. Sam wybierz wysokość składki i zakres ochrony.
Wypłacane świadczenie jest zwolnione z podatków.

INTER Moje Życie to:
wsparcie ﬁnansowe dla Ciebie i Twojej rodziny
ochrona ubezpieczeniowa do 70 roku życia
możliwość ustalenia dowolnie wysokiej sumy ubezpieczenia
(minimum 10 000 zł)
wypłata świadczenia nawet do wysokości 300% sumy ubezpieczenia
okres ubezpieczenia od 5 do 35 lat
składka ustalana indywidualnie
możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia, w każdą rocznicę polisy
podwyższenie sumy ubezpieczenia do 20% w przypadku np. zawarcia
związku małżeńskiego, narodzin dziecka czy zakupu mieszkania bez
konieczności medycznej oceny stanu zdrowia

Indywidualnie ustalana
suma
ubezpieczenia

Terminowe ubezpieczenia na życie
INTER Moje Życie i INTER Bezpieczny Kredyt

W ciągu jednego roku...*
39 778 osób
zostało rannych w wyniku wypadków drogowych

2 938 osób
poniosło śmierć w wypadkach drogowych

87 622

osoby

uległy wypadkowi przy pracy

502

osoby

odniosły ciężkie obrażenia w wyniku wypadków przy pracy

304 osoby
poniosły śmierć w wypadkach przy pracy

* dane opracowane na podstawie raportów Głównego Urzędu Statystycznego dla roku 2015

1 590,33 zł brutto miesięcznie
tyle wynosiła średnia wysokość
renty z ZUS z tytułu niezdolności
do pracy w 2015 roku

Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Szczegóły powyższych umów ubezpieczenia,
takie jak: zakres ochrony ubezpieczeniowej, warunki wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, sposób wyliczenia świadczenia oraz ograniczenia
i wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia poszczególnych produktów: INTER
Moje Życie, INTER Bezpieczny Kredyt oraz umów dodatkowych. Dokumenty są dostępne w siedzibie TU INTER-Życie Polska S.A., jednostkach
terenowych TU INTER-Życie Polska S.A. oraz na stronie internetowej www.interpolska.pl

Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel. (+48) 694-49-49-53
e-mail: akaminski@ubezpieczenia-gda.pl
www.ubezpieczenia-gda.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-Życie Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 172
02-486 Warszawa
tel. +48 22 333 75 00
interpolska@interpolska.pl
www.interpolska.pl

Infolinia INTER:
801 188 880
Nasi specjaliści czekają na Ciebie.

