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Plan Inwestycyjny Preludium w Open Life  

Ubezpieczyciel wprowadził do oferty Plan Inwestycyjny Preludium, czyli nowe ubezpieczenie indywidualne 

na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.    

Plan Inwestycyjny Preludium to długoterminowe ubezpieczenie o charakterze oszczędnościowo – 

inwestycyjnym z możliwością rozszerzenia produktu o funkcje ochronne, realizowanego poprzez wybór jednej 

z dostępnych opcji podwyższenia sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego. Tym samym, 

klienci mają możliwość realizowania różnych celów w ramach jednej polisy.  

Ubezpieczenie trwa maksymalnie do 85. roku życia klienta. W Planie Inwestycyjnym Preludium można 

samodzielnie wybrać 5. lub 6. letni minimalny okres wymagalności składki regularnej i wysokość pierwszej 

płatności z tytułu ubezpieczenia (która w tym przypadku jest wyższa niż kolejne składki regularne i pozwala od 

razu, wyższej kwocie pracować w wybranych przez klienta ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych). 

Warto kontynuować oszczędzanie dalej i dokonywać kolejnych regularnych wpłat, gdyż na osoby opłacające 

składkę regularną po upływie okresu jej wymagalności czeka 10 proc. bonus w postaci dodatkowej alokacji.  

Poza standardowymi funkcjonalnościami analogicznych produktów (takimi jak: zmiana podziału składki czy też 

przeniesienia środków pomiędzy funduszami) istotną zaletą Planu Inwestycyjnego Preludium są elastyczne 

warunki ubezpieczenia w zakresie opłacania składki regularnej. Pozwalają one dopasować produkt do 

aktualnej sytuacji finansowej klienta. Trzymiesięczny okres prolongaty składki, możliwość obniżenia 

zadeklarowanej wysokości składki lub okresowego zawieszenia jej opłacania zwiększają poczucie 

bezpieczeństwa klienta decydującego się na produkt długoterminowy ze składką regularną. 

W dniu uruchomienia sprzedaży produktu w ofercie inwestycyjnej znajdzie się ponad 60 ubezpieczeniowych 

funduszy kapitałowych inwestujących 100 proc. swoich aktywów w wybrane fundusze inwestycyjne z oferty 

renomowanych TFI. Poza tym, klienci mają do dyspozycji dwa aktywnie zarządzane fundusze modelowe 

o  óżnym poziomie ryzyka inwestycyjnego oraz fundusz Open Life Obligacji Korporacyjnych.  

Warto przypomnieć, że Ubezpieczyciel wprowadził niedawno szereg zmian proklienckich w swojej ofercie 
i zwiększył przejrzystość dokumentacji produktowej. Spółka uzupełniła ją m.in. o graficzne ilustracje 
obrazujące w trzech hipotetycznych scenariuszach zasady działania produktu, wysokość opłat, wartość 
wykupu w trakcie trwania ubezpieczenia. Ponadto, dbając o rzetelny przekaz informacji o oferowanych 
produktach oraz o to, żeby nabywane przez klientów produkty odpowiadały ich oczekiwaniom, w ramach 
wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia prezentowane są najważniejsze informacje o produkcie oraz ryzyka 
związane z inwestycją w ramach ubezpieczenia.   
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