Multiagencja ubezpieczeniowa
20 towarzystw w jednym miejscu
AUTO * DOM * PODRÓŻ * ŻYCIE * FIRMA

Witaj!
Dziękuję Ci za zainteresowanie ofertą indywidualnego ubezpieczenia na życie ze świadczeniem za urodzenie
dziecka.
Jest to obecnie najkorzystniejsza na rynku oferta jeśli chodzi o wysokość świadczeń i cenę za pakiet,
występująca w wersji indywidualnej. Ubezpieczenie obejmuje 26 świadczeń w tym zgon, szpital, nnw, urodzenie
dziecka itp. Całość opisana jest w pliku „Który wariant wybierasz - 5 wariantów.pdf”
Jest 5 wariantów ubezpieczenia:

Przedstawiłam tu jedynie zestawienie składek do wysokości świadczeń za urodzenie dziecka.
Karencja to 9 miesięcy – tylko osoby, które w chwili przystąpienia do ubezpieczenia nie spodziewają
się dziecka, mogą dostać świadczenie z tytułu urodzenie dziecka.
Jak zawrzeć ubezpieczenie krok po kroku?
1. Wybierz interesujący Ciebie wariant
2. Wypełnij deklarację zgody przystąpienia do ubezpieczenia – masz w paczce wszystkie
deklaracje na każdą z proponowanych kwot np. jeśli wybrałeś wariant V ze składką za 105 zł
miesięcznie, wypełnij deklarację „super_grupa_deklaracja_105.pdf”.
3. Wpłać pierwszą składkę za ubezpieczenie na nr konta:
POLISA-ŻYCIE S.A. 01-625 WARSZAWA, UL MICKIEWICZA 63
43 1020 0061 1000 0050 0000 0478
Wpłata dokonana w danym miesiącu gwarantuje start ochrony od pierwszego dnia miesiąca następnego. Np.
wpłacasz składkę 15 grudnia, Twoja polisa zacznie Ciebie chronić od 1 stycznia. W paczce masz przykładowy
blankiet wpłaty. Wpłać kwotę odpowiednią dla wybranego przez Ciebie wariantu ubezpieczenia.
4. Wypełnioną i podpisaną deklarację oraz potwierdzenie wpłaty (może być z systemu informatycznego Twojego
banku, lub ksero opłaty na poczcie lub w okienku bankowym)
prześlij na adres:
PROMAX Ubezpieczenia
Katarzyna Bąk
Ul. Iłżecka 26
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
5. Następnie oczekuj na przesyłkę z towarzystwa
ubezpieczeniowego z Twoim certyfikatem polisy oraz
blankietami opłat. Jeśli masz jakieś pytania zapraszam do
kontaktu telefonicznego 41 247 00 77, 608 422 236,
602 153 951 lub przez formularz kontaktowy na naszej stronie.
Pozdrawiam. Katarzyna Bąk

ul. Iłżecka 26, , 27-400 Ostrowiec Św. tel. 608 422 236, 41 247 00 77, 602 153 951
www.promaxubezpieczenia.pl

