
POLISA
PARTNERSKA
Polisa Partnerska w Polisa.nl to inaczej 
ubezpieczenie na życie.

CZYM JEST POLISA NA ŻYCIE?

100 000€ netto dla Twoich bliskich
Już od 6€ na miesiąc
Jesteś ubezpieczony, także, jeśli wrócisz 
 do Polski

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE TO DRUGA
NAJWAŻNIEJSZA POLISA, TUŻ PO
POLISIE ZDROWOTNEJ. 

100 000€ netto dla Twoich bliskich
Już od 6€ na miesiąc
Jesteś ubezpieczony do 75. roku życia, także,
jeśli wrócisz do Polski

Jest to zabezpieczenie, dzięki któremu Twoi bliscy
unikną problemów finansowych po Twojej śmierci.
Jeżeli nie masz partnera/partnerki, wykupienie
polisy na życie, zapewni godne życie Twoim
dzieciom lub żyjącym krewnym. Ubezpiecz się
nawet na 100 000€, a miesięczna składka
pozostanie taka sama przez cały okres
ubezpieczenia.



UBEZPIECZENIE DO
75. ROKU ŻYCIA

Starsi rodzice, którzy chcą zostawić
pieniądze dorosłym dzieciom – wiele
dorosłych dzieci poświęca się, biorąc wolne
od pracy, aby opiekować się starszymi
rodzicami, którzy potrzebują pomocy. Pomoc
ta może również obejmować bezpośrednie
wsparcie finansowe. Ubezpieczenie na życie
może pomóc dorosłym dzieciom w zwrocie
kosztów po śmierci rodzica. 

PO CO POWSTAŁA
POLISA NA ŻYCIE?

Ubezpieczenie na życie może pomóc Twojej
rodzinie w utrzymaniu standardu życia
Ubezpieczenie na życie może pomóc w
opłaceniu kaucji lub kosztów wynajmu
Ubezpieczenie na życie może pokryć koszty
pogrzebu i spłacić zaległe długi

Z myślą o najbliższych, aby nie zostawić swojej
rodziny z finansowymi problemami, stresami i
zmartwieniami. 

DLA KOGO JEST
POLISA NA ŻYCIE?

Rodzice z nieletnimi dziećmi – jeśli rodzic
umiera, utrata jego dochodów może
spowodować poważne problemy finansowe.
Ubezpieczenie na życie może zapewnić, 

Rodzice z dorosłymi dziećmi specjalnej
troski – w przypadku dzieci, które wymagają
opieki całe życie i nigdy nie będą
samowystarczalne, ubezpieczenie na życie
może zapewnić, że ich potrzeby zostaną
zaspokojone po śmierci rodziców.
Świadczenie z tytułu śmierci może być
wykorzystane do sfinansowania funduszu
powierniczego o specjalnych potrzebach.
Powiernik będzie zarządzał świadczeniami
dla dorosłego, niepełnosprawnego dziecka. 

Dorośli, którzy posiadają wspólną
nieruchomość – żonaty lub nie, jeśli śmierć
jednej osoby dorosłej oznaczałaby, że druga
nie byłaby już w stanie spłacać pożyczek,
pokryć kosztów utrzymania i podatku od
nieruchomości, ubezpieczenie na życie
może być najlepszym rozwiązaniem.
Przykładem może być zaręczona para, która
zaciągnęła wspólny kredyt hipoteczny, aby
wspólnie kupić nieruchomość.

że dzieci będą miały środki finansowe,
których potrzebują, dopóki nie będą mogły
się utrzymać.

   



Firma z kluczowymi pracownikami – jeśli
śmierć kluczowego pracownika, takiego jak
dyrektor generalny, spowodowałaby
poważne trudności finansowe dla firmy,
firma ta może mieć interes podlegający
ubezpieczeniu, który pozwoli jej na
wykupienie polisy ubezpieczeniowej na życie
od tego pracownika.

Emeryci w związkach małżeńskich –
zamiast wybierać między wypłatą emerytury,
która oferuje świadczenie dla
współmałżonka, a taką, która go nie oferuje,
emeryci mogą zdecydować się na przyjęcie
pełnej emerytury i wykorzystać część
pieniędzy na zakup ubezpieczenia na życie z
korzyścią dla współmałżonka. Ta strategia
nazywa się maksymalizacją emerytury. 

Młodzi dorośli, których rodzie zaciągnęli
pożyczkę lub zaciągnęli dług z prywatnej
pożyczki studenckiej – młodzi dorośli bez
osób na utrzymaniu rzadko potrzebują
ubezpieczenia na życie, ale jeśli rodzic
będzie spłacał dług dziecka po jego śmierci,
dziecko ubezpieczając się na życie, może
zabezpieczyć rodziców.  

Młodzi dorośli, którzy chcą utrzymać niskie
stawki – im młodszy i zdrowszy jesteś, tym
niższe składki ubezpieczeniowe. Dorosła
osoba może wykupić polisę nawet bez osób
na utrzymaniu, jeśli istnieje oczekiwanie, że
będzie je mieć w przyszłości. 

DLA KOGO JEST
POLISA NA ŻYCIE?

Zamożne rodziny, które spodziewają się
płacić podatki od majątku – ubezpieczenie
na życie może zapewnić fundusze na
pokrycie podatków i zachowanie pełnej
wartości majątku w stanie nienaruszonym.

Rodziny, których nie stać na pogrzeb –
niewielkie składki polisy na życie mogą
zapewnić fundusze na uczczenie śmierci
ukochanej osoby. 



KIEDY
UBEZPIECZONY MOŻE
BYĆ RÓWNIEŻ
UBEZPIECZAJĄCYM?

Czasami ubezpieczony jest beneficjentem i
jednocześnie ubezpieczającym, na przykład,
jeśli osoba nie posiada partnera. Pieniądze,
które po sobie zostawiasz, są wtedy częścią
spadku. Ubezpieczony może być również
ubezpieczającym, na przykład, jeśli
beneficjentem jest osoba niepełnoletnia. 

KIM JEST
BENEFICJENT
UBEZPIECZENIA?

Beneficjent to osoba upoważniona do wypłaty
świadczeń z polisy. Na Twoich dokumentach
będzie ona wpisana jako osoba ubezpieczająca.
Dzięki temu unikniesz podatku przy wypłacie
polisy.

JEŚLI MASZ
NAJBLIŻSZYCH W
POLSCE, KTÓRYCH
CHCESZ UPOWAŻNIĆ
DO WYPŁATY
ŚWIADCZEŃ:

W przypadku upoważnienia krewnych
mieszkających w innym kraju na swojej polisie,
wpisz swoje dane jako beneficjenta. Przekaż
dokument polisy swoim bliskim, pieniądze z
polisy, zgodnie z prawem spadkowym, otrzyma
Twoja najbliższa rodzina. 

Jeśli chciałbyś upoważnić konkretną osobę,
mieszkającą za granicą, wystarczy, że
sporządzisz testament lub akt notarialny, w
której to określisz. 



2. Po wypełnieniu wniosku i Polisy Partnerskiej
otrzymasz drogą mailową osobiste zaproszenie
do wypełnienia cyfrowej deklaracji zdrowia.
Można to zrobić online. Wypełniasz swoje dane
osobowe i medyczne zgodnie z prawdą w
oświadczeniu zdrowotnym i przesyłasz je do
działu medycznego Sedgwick w postaci
cyfrowej. Po otrzymaniu wypełnionego przez
Ciebie oświadczenia, Twój wniosek zostanie
natychmiast oceniony przez niezależnego
dordacę medycznego z Sedgwick. Doradca
medyczny może potrzebować dodatkowych
informacji na temat Twojego zdrowia. 
Na przykład od Twojego lekarza. Pozwolisz na
to, podpisując upoważnienie. Z Polisa.nl
otrzymasz wiadomość o wynikach oceny. 

KORZYŚCI Z
POSIADANIA POLISY
NA ŻYCIE W
POLISA.NL

Jest to dobre zabezpieczenie finansowe dla
Twoich najbliższych na wypadek Twojej
śmierci

Każdy ubezpieczony posiada własną polisę,
czyli każdy z partnerów ma zabezpieczenie
finansowe

Serwis i obsługa w Twoim ojczystym języku

Polisa w ubezpieczalni o silnej pozycji,
działającej na całym świecie

JAK WYKUPIĆ
UBEZPIECZENIE NA
ŻYCIE W POLISA.NL?
Możesz to zrobić dzwoniąc na naszą infolinię
lub:

1. Konsultant nie jest Ci potrzebny.
Samodzielnie wykupujesz Polisę Partnerską,
bez porady (execution only). To możesz zrobić
online www.polisa.nl. Jednorazowa opłata
administracyjna wynosi 150€. 



MOGĄ BYĆ 3.
MOŻLIWOŚCI
OTRZYMANIA POLISY
PARTNERSKIEJ: 

Zaakceptowano 

Zaakceptowano z wyższą składką
ubezpieczeniową

Odrzucono 

3. Po akceptacji otrzymasz polisę
ubezpieczeniową na wypadek śmierci. 
Jesteś ubezpieczony od razu, od daty
rozpoczęcia zawartej na polisie.

FIRMA UBEZPIECZENIOWA POLISA.NL

POLISA.NL JEST NIEZALEŻNĄ FIRMĄ DORADCZĄ I  UBEZPIECZENIOWĄ Z SIEDZIBĄ W ‘S-HERTOGENBOSCH. POLISA.NL DZIAŁA NA
TERENIE CAŁEGO KRAJU I  JEST CZĘŚCIĄ POLISA B.V.  ORAZ DOSTAWCĄ USŁUG FINANSOWYCH ZATWIERDZONYCH PRZEZ
NIDERLANDZKI URZĄD RYNKÓW FINANSOWYCH (AFM).  NUMER LICENCJI:  12042369.  NASZA SIŁA TO INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO
NASZYCH KLIENTÓW I  WYSOKI POZIOM JAKOŚCI NASZYCH USŁUG. POLISA.NL ZLECA DZIAŁALNOŚĆ UBEZPIECZENIOWĄ FIRMIE
NEDERLANDSE ASSURADEUREN B.V. .  NEDERLANDE ASSURADEUREN B.V.  TO AUTORYZOWANY AGENT ALLIANZ BENELUX N.V. ,
DZIAŁAJĄCY JAKO ALLIANZ NEDERLAND LEVENSVERZEKERING. NASZ ADRES TO BURGEMEESTER GODSCHALXSTRAAT 59,  5235 AB ‘S-
HERTOGENBOSCH. NASZA STRONA TO: WWW.NEDERLANDSEASSURADEUREN.NL.  JESTEŚMY ZAREJESTROWANI W IZBIE HANDLOWEJ
POD NUMEREM 66214637.  JESTEŚMY W REJESTRZE URZĘDU RYNKÓW FINANSOWYCH POD NUMEREM 12042369.  WSPÓŁPRACUJĄCYM Z
NAMI TOWARZYSTWEM UBEZPIECZENIOWYM JEST ALLIANZ NEDERLAND LEVENSVERZEKEREING,  CZĘŚĆ ALLIANZ BENELUX NV,
ZAREJESTROWANA W IZBIE HANDLOWEJ POD NUMEREM 59395435.  W REJESTRZE HOLENDERSKIEGO URZĘDU DS.  RYNKÓW
FINANSOWYCH ZAREJESTROWANY JEST POD NUMEREM 12042158.  ALLIANZ NEDERLAND LEVENSVERZEKERING JEST WYMIENIONY
JAKO UBEZPIECZYCIEL ZAREJESTROWANY W NIDERLANDZKIM URZĘDZIE DS.  RYNKÓW FINANSOWYCH (AFM) I  POSIADA LICENCJĘ
WYDANĄ PRZEZ NEDERLANDSCHE BANK N.V.


