
UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE



POLISA PARTNERSKA

Polisa Partnerska Polisa.nl zapewnia twoim bliskim zabezpieczenie finansowe na wypadek Twojej 
śmierci, dzięki czemu nie będą musieli wyprowadzać się z wynajmowanego mieszkania i martwić o 
swoją przyszłość.

Polisa Partnerska w Polisa.nl to ubezpieczenie na życie, które zapobiegnie problemom finansowym 
Twoich bliskich, jeśli Ty umrzesz. Żyjesz w związku? To wiesz, że koszty codziennego życia pokrywacie 
wspólnie. W momencie gdy jedno z Was umiera, osoba która zostaje sama, musi wszystkie sprawy 
finanowe pokrywać z własnej kieszeni, co często jest niemożliwe. Są to koszty za: wynajem 
mieszkania, ubezpieczenia i inne zobowiązania. Polisa Partnerska z Polisa.nl w takiej sytuacji pokrywa 
od razu 100% kosztów (lub ich część). 
Jeśli nie masz partnera/partnerki również możesz wykupić polisę na życie, żeby zapewnić godne życie
swoim dzieciom lub swoim żyjącym krewnym.

JAKIE SĄ TWOJE KORZYŚCI?
• Dobre podstawowe zabezpieczenie finansowe dla Twojego 
partnera lub/i innych krewnych na wypadek Twojej śmierci. 
• Stała ubezpieczona kwota 100,000€ przy konkurencyjnej 
miesięcznej składce.
• Każdy ubezpieczony posiada własną polisę, czyli każde z 
partnerów ma zabezpieczenie finansowe.
• Zniżki dla osób niepalących.
• Jeśli któreś z Was zginie w wypadku, druga osoba otrzyma 
tymczasowe pokrycie kosztów do 100 000€, doczasu sprawdzenia 
sprawy. 
• Większa pewność dzięki stałej składce w całym okresie 
ubezpieczenia. 
• Szybka pewność ubezpieczenia, dzięki cyfrowemu procesowi 
składania wniosków i cyfrowemu oświadczeniu o stanie zdrowia.
• Maksymalny wiek ubezpieczenia to 75 lat
• Pewność stałości składki i wypłacanego odszkodowania.
• Komunikacja w Twoim własnym języku.
• Polisa w ubezpieczalni o silnej pozycji finansowej, działającej na 
całym świecie.



W Polisie Partneskiej Polisa.nl forma ubezpieczenia i jego zakres są stałe.
Suma ubezpieczenia wynosi zawsze 100 000€, a miesięczna składka pozostaje taka sama przez cały 
okres ubezpieczenia. 

Poniższy przykład przedstawia polise na 30. lat, ale ubezpieczenie możesz wykupić na krótszy lub dłuższy okres, zależnie od wieku. Kiedy 
nadchodzi  koniec okresu nie zostaje naliczona żadna wartość i ochrona ubezpieczenia wygasa.

Polisę Partnerską Polisa.nl możesz wykupić do 66. roku życia.

CO OZNACZA BENEFICJENT TWOJEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK 
ŚMIERCI?

Beneficjent jest to osoba wykupująca polisę
Osoba, którą określasz jako beneficjenta Polisy Partnerskiej w Polisa.nl, jest również posiadaczem 
ubezpieczenia. Oznacza to, że ubezpieczenie na wypadek śmierci będzie wystawione na tę osobę. 
Robimy tak dlatego, że wypłacona kwota nie zostanie zaliczona jako spadek po zmarłym. W tym 
przypadku nie musisz płacić podatku spadkowego od wypłaconej kwoty. Suma 100,000€ wypłacona 
jest w ramach polisy na wypadek śmierci. Osoba wykupująca ubezpieczenie na wypadek śmierci jest 
również osobą, która opłaca składkę.

Ubezpieczony może być również ubezpieczającycm
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.



Żonaty we wspólnocie majątkowej
Jesteś żonaty lub żyjesz we wspólnocie majątkowej? Czy Twój partner jest Twoim beneficjentem? 
Wtedy do spadku wliczana jest zawsze połowa wypłaconej kwoty.

SKŁADKA

NISKA SKŁADKA, DODATKOWA ZNIŻKA DLA 
NIEPALĄCYCH

Gwarancja stałej składki
Składka, którą będziesz płacisz pozostanie stała przez cały okres jej opłacania.

WYKUPIENIE POLISY PARTNERSKIEJ W POLISA.NL

Wykupienie Polisy Partnerskiej Polisa.nl jest szybkie i łatwe.
1. Konsultant nie jest Ci potrzebny

Samodzielnie wykupujesz Polisę Partnerską, bez porady (execution only). To możesz zrobić 
online www.polisa.nl. Płacisz wtedy jednorazową opłatę 150€

2. Ocena wniosku Polisy Partnerskiej w Polisa.nl
- Po wypełnieniu wniosku i Polisę Partnerską, otrzymasz droga mailową osobiste zaproszenie 

do wypełnienia cyfrowej deklaracji zdrowia (online).
- Wypełniasz swoje dane osobowe i medyczne zgodnie z prawdą w oświadczeniu zdrowotnym 

online i przesyłasz je do nas w postaci cyfrowej.
- Po otrzymaniu wypełnionego przez Ciebie oświadczenia, Twój wniosek zostanie natychmiast 

oceniony przez niezależnego dordacę medycznego z Sedgwick. Doradca medyczny może 
czasami 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. Mogą być 3. możliwości otrzymania 
Polisy Partnerskiej:

o Zaakceptowano
o Zaakceptowano z wyższą składką ubezpieczeniową
o Odrzucono

3. Po akceptacji otrzymasz polisę ubezpieczeniową na wypadek śmierci
Jesteś ubezpieczony od razu od daty rozpoczęcia na 100.000€

Firma ubezpieczeniowa i ponoszący ryzyko

Polisa.nl jest niezależną firmą doradczą i ubezpieczeniową z siedzibą w ‘s-Hertogenbosch. Polisa.nl działa na terenie całego 
kraju. Polisa.nl jest częścią Polisa B.V. oraz dostawcą usług finansowych zatwierdzonych przez  niderlandzki Urząd Rynków 
Finansowych (AFM). Numer licencji: 12042369. Nasza siła to wyrafinowana strategia zakupowa dla naszej grupy docelowej, 
indywidualne podejście do naszych klientów i wysoki poziom jakości naszych porad. 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. Towrzstwem ubezpieczeniowym i 
przewoźnikiem ryzyka jest Allianz Nederland Levensverzekereing, część Allianz Benelux NV, zarejestrowana w Izbie 
Handlowej pod numerem 59395435. W rejestr Holenderskiego Urzędu ds. Rynków Finansowych zarejestrowany 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..

http://www.polisa.nl/
http://www.nederlandseassuradeuren.nl/

	page1_cover
	Polisa Partnerska content
	JAKIE SĄ TWOJE KORZYŚCI?
	CO OZNACZA BENEFICJENT TWOJEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI?
	SKŁADKA
	Gwarancja stałej składki
	WYKUPIENIE POLISY PARTNERSKIEJ W POLISA.NL


