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Ubezpieczenia Polisy-Życie w Twoim oddziale PlusBanku 
  
Od dziś, w oddziałach PlusBanku na terenie całego kraju, można kupić ubezpieczenia Polisy-Życie TU SA 
Vienna Insurance Group. W ramach tej współpracy, klientom PlusBanku zaproponowano dwa atrakcyjne 
ubezpieczenia -  Ubezpieczenie na Życie Polisa dla Ciebie oraz Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie pod 
nazwą Super Grupa. To kolejne, atrakcyjne nowości w portfolio produktów ubezpieczeniowych banku po 
uruchomieniu ubezpieczeń zdrowotnych, majątkowych i komunikacyjnych.  
 
Ubezpieczenie na Życie Polisa dla Ciebie to ciekawa propozycja ubezpieczenia indywidualnego, 
dedykowanego osobom do 86 r.ż., z sumą ubezpieczenia od 2 500 do 100 000 zł. Ubezpieczony sam określa 
częstotliwość opłacania składek, jak i jej wysokość (wartość minimalna składki już od 20 zł miesięcznie). 
Dodatkowymi korzyściami tego ubezpieczenia jest gwarancja niezmienności wysokości składki przez cały 
okres trwania umowy, niezależnie od zaawansowania wieku oraz stanu zdrowia, a w momencie 
przystąpienia do ubezpieczenia nie wymagana jest ankieta medyczna ani dodatkowe badania lekarskie.  
 
Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie „Super Grupa” to korzystne rozwiązanie ochrony życia i zdrowia dla 
prywatnych przedsiębiorców oraz ich współmałżonków (tzw. firmy rodzinne oraz firmy mikro), a także osób 
wykonujących wolne zawody (lekarzy, adwokatów, architektów, artystów) i rolników. Jest wygodnym 
rozwiązaniem dla osób zatrudnianych na podstawie innych umów niż umowa o pracę np. umowa zlecenia, 
umowa o dzieło, umowa agencyjna a nawet osoby bezrobotne lub też inne zainteresowane ubezpieczeniem 
osoby indywidualne, które utworzą grupy nieformalne. Z tego ubezpieczenia mogą skorzystać osoby do 64 
r.ż., a wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie.  
 
Ubezpieczenia Polisy-Życie oferowane przez PlusBank są odpowiedzią na deklarowane potrzeby klientów 
banku o dodatkowe świadczenia chroniące ich zdrowie i życie oraz zabezpieczające przyszłość najbliższych 
im osób na wypadek niespodziewanych zdarzeń. Obejmują ubezpieczonego 24h ochroną ubezpieczeniową, 
w kraju i zagranicą (poza wyjątkami wskazanymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia)*. Dodatkowym 
atutem oferowanych przez PlusBank ubezpieczeń jest prosta konstrukcja wniosku, która maksymalnie 
skraca czas zawarcia umowy. 
 
Nawiązanie współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Polisa-Życie SA jest naturalną konsekwencją  
realizowanej przez bank strategii rozwoju spółki, wyrażającej się m.in. dywersyfikacją portfela produktów, 
które poprzez swoją uniwersalność, tworzą nowoczesną alternatywę optymalizacji kosztów w budżecie 
domowym. 
 
Polisa-Życie TU SA Vienna insurance Group istnieje na polskim rynku ubezpieczeń od 1995 roku. W 2012 
roku stała się częścią Vienna Insurance Group, wiodącego austriackiego koncernu ubezpieczeniowego w 
Europie Środkowo – Wschodniej. 
  
*Niniejszy dokument jest materiałem informacyjnym, może zawierać uogólnienia i nie stanowi podstawy do 
zobowiązań z tytułu Umowy Ubezpieczenia. Treść umowy ubezpieczenia regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
„Polisa-Życie” TU S.A. Vienna Insurance Group, dostępne u Doradcy PlusBanku w Twoim Oddziale oraz na stronie 
internetowej: WWW.polisa-zycie.pl  
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