
ÉLETBIZTOSÍTÁS
Polisa Partner Polis (PPP), avagy az életbiztosítás.

MI AZ AZ ÉLETBIZTOSÍTÁS?

100.000 euró nettó a szeretteinek
Már havi 6 eurótól
Biztosítása akkor is érvényes marad, 

      ha hazaköltözik Magyarországra.

AZ ÉLETBIZTOSÍTÁS A MÁSODIK
LEGFONTOSABB KÖTVÉNY,
KÖZVETLENÜL AZ
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS UTÁN. 

Ez egy biztonsági intézkedés, amely segít
szeretteinek elkerülni az anyagi problémákat
halála után. Ha nincs párja, az életbiztosítás
megkötése biztosítja gyermekei vagy élő
hozzátartozói számára a méltó életet.

Biztosítsa magát akár 100.000 euróra, és havi díja
változatlan marad a biztosítás időtartama alatt.



Élvezze a biztosítási csomaggal járó
kedvezményeket. Akár 10% kedvezmény!

 
A biztosító segélyhívó száma 

éjjel-nappal elérhető
 

Segítség magyarul! 
Tel.: 088 1021 544  e-mail: info@polisa.nl 

 

MIÉRT A POLISA.NL?
A Polisa.nl-nél az Ön helyzetének megfelelő megoldásokat készítünk a biztosítási költségek
optimalizálásával kapcsolatban. 

Munkatársaink tapasztalatának köszönhetően sikerült a magas szintű szolgáltatást versenyképes árral
kombinálnunk. 

Más cégnél van biztosítása vagy szerződése?
Tekintse meg ajánlatunkat! A biztosítóváltásban is segítünk Önnek!

Gondoskodjon szerettei anyagi biztonságáról.

MIÉRT JÓ ÉS KINEK SZÓL AZ ÉLETBIZTOSÍTÁS?

KI A BIZTOSÍTÁS KEDVEZMÉNYEZETTJE?

HOGYAN KÖTHETEK ÉLETBIZTOSÍTÁST A POLISA.NL-NÉL?

TARTALOMJEGYZÉK
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Idős szülők, akik pénzt szeretnének hagyni
a felnőtt gyermekeikre – Sok felnőtt
gyermeknek szabadságot kell kivennie vagy
fel kell mondania ahhoz, hogy gondoskodjon
az idősebb szülőkről, akik segítségre
szorulnak. Ez a támogatás magába foglalhat
közvetlen pénzügyi támogatást is.             
 Az életbiztosítás segíthet a felnőtt
gyermekeknek a szüleik halála után
keletkezendő anyagi kellemetlenségeket
orvosolni.

MIRE SZOLGÁL AZ
ÉLETBIZTOSÍTÁS?

Az életbiztosítás segíthet családjának
megőrizni életszínvonalukat
Az életbiztosítás segíthet a kaució vagy a
bérleti díj kifizetésében
Az életbiztosítás fedezheti a temetési
költségeket és törlesztheti a fennálló
tartozásokat

Gondoljon szeretteire! 
Kímélje meg családját az aggodalmaktól és az
anyagi problémáktól.

KINEK SZÓL AZ
ÉLETBIZTOSÍTÁS?

Szülők speciális igényű felnőtt
gyermekekkel – Azoknál a gyermekeknél,
akik egész életen át tartó gondozást
igényelnek, az életbiztosítás biztosítja, hogy
ellátást kapnak szüleik halála után. Ebben
az esetben az életbiztosítás egy
vagyonkezelőhöz fog kerülni. A
vagyonkezelő kezeli a felnőtt, fogyatékkal
élő gyermek ellátását és pénzügyeit. 

Felnőttek, akik közös házban élnek –
házasok vagy sem, ha az egyik felnőtt halála
azt jelentené, hogy a másik már nem tudja
fizetni a hiteleket, a megélhetési
költségeket és az ingatlan után fizetendő
adókat, az életbiztosítás lehet a legjobb
megoldás. Példa erre egy jegyes pár, akik
közös jelzáloghitelt vettek fel.

Kiskorú gyermekkel rendelkező szülők – 
Ha egy szülő meghal, jövedelmének
elvesztése komoly anyagi problémákat
okozhat. Az életbiztosítás biztosíthatja,
hogy a gyermekek rendelkezzenek a
szükséges anyagi forrásokkal, amíg el nem
tudják tartani magukat.
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Egy kulcsfontosságú alkalmazottakkal
rendelkező társaság – Ha egy
kulcsfontosságú alkalmazott, például egy
vezérigazgató halála komoly pénzügyi
nehézségeket okozna a vállalat számára,
akkor a társaságnak érdeke lehet az
életbiztosítás megkötése.

Házas nyugdíjasok – Ahelyett, hogy a
nyugdíjasok választanának a házastársi
ellátást nyújtó vagy nem nyújtó öregségi
nyugdíj között, dönthetnek úgy, hogy a teljes
öregségi nyugdíjat felveszik, és a pénz egy
részét arra használják, hogy életbiztosítást
vásároljanak házastársuk javára. Ezt a
stratégiát nyugdíjmaximalizálásnak hívják.

Fiatal felnőttek, akik tartozást halmoztak
fel– Egy fiatal felnőtt ritkán gondolja, hogy
szüksége lehet az életbiztosításra, viszont
ha tartozást hagy halála után, nagy
segítséget nyújthat ez a biztosítás.

Fiatal felnőttek, akik alacsony biztosítási
díjakat szeretnének fizetni – minél fiatalabb
és egészségesebb, annál alacsonyabb a
biztosítási díj.

Gazdag családok, akiknek magas
ingatlanadókat kell fizetniük –                   
 Az életbiztosítás forrást biztosíthat az adók
fedezésére és az ingatlan teljes értékének
megőrzésére.

Családok, akiknek gondot okozna a temetés  
finanszírozása – Az alacsony életbiztosítási
díj lehetőséget biztosíthat egy szeretett
személy méltó búcsúztatásának
megrendezésére.
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MIKOR LEHET A
BIZTOSÍTOTT EGYBEN
A SZERZŐDŐ IS?

Előfordul, hogy a biztosított egyben a
kedvezményezett és a szerződő is, például ha
nincs élettársa, vagy ha a kedvezményezett
kiskorú. A hátrahagyott pénz ezután az örökség
része. 

A KEDVEZMÉNYEZETT

Kedvezményezett az a személy, aki az Ön
biztosítási kötvénye alapján a biztosított
összegre jogosult. A dokumentumon ez a
személy, mint a biztosítást megkötő és azt
fizető személy szerepel. Ennek köszönhetően
elkerüli az adót a biztosított összeg
kifizetésekor.

MAGYAR ROKONOK
FELHATALMAZÁSA A
BIZTOSÍTOTT ÖSSZEG
ÁTVÉTELÉRE:

Ha Magyarországon élő hozzátartozókat nevez
meg biztosítási kötvényében, adja meg
adataikat kedvezményezettként. A kötvényről
szóló okmányt adja át hozzátartozóinak, így a
biztosított összeget az öröklési törvénynek
megfelelően a közvetlen családja kapja. 

Ha külföldön élő személyt szeretne
meghatalmazni, elég végrendeletet vagy
közjegyzői okiratot készíteni, amelyben ezt
rögzíti.
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2. A kérelem kitöltése után kap egy személyre
szóló e-mailt a digitális egészségügyi
nyilatkozat kitöltésére. A nyilatkozatban fontos,
hogy személyes és egészségügyi adatait a
valóságnak megfelelően töltse ki. A kitöltést
követően a dokumentumot digitális formában
kell benyújtania a Sedgwick Medical részére.
Biztosítása a kitöltött nyilatkozat beérkezése
után elbírálásra kerül. Előfordulhat, hogy a
Sedgwick Medical-nak további információra lesz
szüksége az Ön egészségével kapcsolatban,
például az Ön háziorvosától. Ezt felhatalmazás
aláírásával tudja engedélyezni. Az elbírálás
eredményéről üzenetet fog kapni a Polisa.nl-től. 

A POLISA.NL-NÉL
KÖTÖTT
ÉLETBIZTOSÍTÁS
ELŐNYEI

Anyagi biztonság szerettei számára halála
esetén

Minden biztosítottnak saját kötvénye van

Szolgáltatás az anyanyelvén

A Polisa.nl vezető szerepet tölt be a
biztosítási piacon Hollandiában és
Belgiumban

HOGYAN KÖTHET
ÉLETBIZTOSÍTÁST A
POLISA.NL-NÉL?
A biztosítás megkötéséhez hívjon minket
telefonon vagy:

1. Önállóan, tanácsadás nélkül is megkötheti
Partner Polis biztosításunkat (execution only).
Ebben az esetben látogasson el a
www.polisa.nl/hu weboldalra. Az egyszeri
adminisztrációs díj 150 euró.
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HÁROMFÉLE VISSZAJELZÉS
ÉRKEZHET ÉLETBIZTOSÍTÁSI
KÉRELMÉT ILLETŐEN: 

Elfogadva

Magasabb biztosítási 

Elutasítva

      díjjal elfogadva

3. Elfogadott státusz esetén az Ön
életbiztosítási kérelmét jóváhagyták. 
Így Ön a kötvényen feltüntetett kezdő 
időponttól számítva biztosított.

BIZTOSÍTÓ ÉS KOCKÁZATVISELŐ 

A POLISA.NL EGY FÜGGETLEN TANÁCSADÓ ÉS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG 'S-HERTOGENBOSCHBAN. A POLISA.NL AZ ORSZÁG EGÉSZ
TERÜLETÉN JELEN VAN. A POLISA.NL A POLISA B.V.  RÉSZE,  MELY A HOLLAND PÉNZÜGYI PIACI HATÓSÁG (AUTORITEIT FINANCIËLE
MARKTEN -  AFM) ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓKÉNT MŰKÖDIK (ENGEDÉLYSZÁM: 12042369).  SIKERESSÉGÜNK A
CÉLCSOPORTUNKNAK MEGFELELŐ,  KIFINOMULT BESZERZÉSI STRATÉGIÁBAN, ÜGYFELEINK IDEÁLIS MEGKÖZELÍTÉSÉBEN ÉS A
TANÁCSADÁS MAGAS SZÍNVONALÁBAN REJLIK.  A POLISA.NL A NEDERLANDSE ASSURADEUREN B.V-NEK KÖZVETÍT ÜGYFELEKET.
NEDERLANDSE ASSURADEUREN B.V.  AZ ALLIANZ NEDERLAND LEVENSVERZEKERING NÉVEN MŰKÖDŐ ALLIANZ BENELUX N.V.
MEGHATALMAZOTT ÜGYNÖKE. CÍMÜNK: BURGEMEESTER GODSCHALXSTRAAT 59,  5235 AB 'S-HERTOGENBOSCH. WEBOLDALUNK
WWW.NEDERLANDSEASSURADEUREN.NL.  KERESKEDELMI KAMARA SZÁMUNK (KAMER VAN KOOPHANDEL -  KVK) 66214637.  A PÉNZÜGYI
PIACI HATÓSÁG (AFM) NYILVÁNTARTÁSÁBAN 12042369 SZÁMON VAGYUNK NYILVÁNTARTVA. A BIZTOSÍTÓTÁRSASÁG ÉS
KOCKÁZATVISELŐ AZ ALLIANZ NEDERLAND LEVENSVERZEKERING,  MELY AZ ALLIANZ BENELUX NV RÉSZE,  A KERESKEDELMI
KAMARÁNÁL 59395435 SZÁMON, A HOLLAND PÉNZÜGYI PIACI HATÓSÁGNÁL (AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN -  AFM)12042158.
SZÁMON VAN BEJEGYEZVE. AZ ALLIANZ NEDERLAND LEVENSVERZEKERING A HOLLAND PÉNZÜGYI PIACI HATÓSÁG (AUTORITEIT
FINANCIËLE MARKTEN -  AFM)  ÉS A NEDERLANDSCHE BANK NV ENGEDÉLYÉVEL RENDELKEZIK.
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