
Korzyści z ubezpieczenia objętego promocją

MATERIAŁ MARKETINGOWY

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE  
„OCHRONA W GRUPIE” OBJĘTE
PROMOCJĄ „ZASZCZEPIENI”

PRACODAWCO, UBEZPIECZ ŻYCIE I ZDROWIE SWOICH PRACOWNIKÓW! 
Zawierając teraz Umowę ubezpieczenia grupowego ze składką sponsorowaną przez Pracodawcę 
możesz skorzystać z Promocji, w ramach której, ubezpieczony Pracownik może otrzymać Premię 

w wysokości 100 zł po przedstawieniu Unijnego Certyfikatu COVID19.

Zaszczepieni pracownicy, to przewaga  
w okresie nasilonych zachorowań.

Wypłata 100 zł dla  
zaszczepionego pracownika.

Warunki promocji*:

Zawarcie Umowy ubezpieczenia grupowego na życie ze składką sponsorowaną przez pracodawcę 
w okresie od 06.09.2021 r. do 28.02.2022 r. 
(Składka finansowana przez pracodawcę stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych.)

Minimalna składka miesięczna za pracownika to 25 zł.

Umowa Ubezpieczenia zawarta na 2 lata.

Promocja dotyczy Pracowników przystępujących do ubezpieczenia spełniających warunki Regulaminu, 
dla których ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od 01.10.2021 r. do 01.03.2022 r.

*Wszystkie informacje dotyczące Promocji znajdują się w Regulaminie Promocji „Zaszczepieni”.



 kreowanie wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy zwłaszcza w czasach pandemii;
 wzbogacenie pakietu benefitów pracowniczych;
 wzrost efektywności i zadowolenia pracowników.

Inwestycja we własną firmę:

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551,  

posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

Niniejszy materiał nie stanowi podstawy do określenia zobowiązań i może zawierać uogólnienia. 
Materiał zawiera wyłącznie podstawowe informacje o Umowie ubezpieczenia oraz o promocji i nie może stanowić 
podstawy decyzji o zawarciu Umowy ubezpieczenia. Niniejszego materiału nie należy odczytywać jako oferty 
w  rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Nie stanowi również części umowy ubezpieczenia. Jakakolwiek 
decyzja powinna być podejmowana po wcześniejszym zapoznaniu się z informacjami zawartymi w Regulaminie 
Promocji „Zaszczepieni”, Tekście Jednolitym Warunków Ubezpieczenia Grupowego na Życie „Ochrona w Grupie”, 
Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia, a także w postanowieniach szczególnych. Wspomniane dokumenty są 
dostępne na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń.

Wejdź na stronę i zwróć się do Managera dedykowanego Twojej lokalizacji:  
www.openlife.pl/kontaktdomanagera

albo napisz na adres e-mail: info@openlife.pl

 Wydatki poniesione przez pracodawcę na pokrycie składki mogą być zaliczone do kosztów 
uzyskania przychodu i tym samym obniżyć podstawę opodatkowania.
(Art. 16 ust. 1 pkt 59 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych)

Optymalizacja kosztów:

 lojalność pracowników;
 przyciąganie fachowców;
 postrzeganie pracodawcy jako firmy odpowiedzialnej społecznie.

Zwiększenie atrakcyjności firmy:

Masz pytania?

Korzyści z ubezpieczenia 
grupowego na życie ze składką
sponsorowaną przez pracodawcę:

MATERIAŁ MARKETINGOWY


