
MATERIAŁ MARKETINGOWY

PROMOCJA „ZASZCZEPIENI”

Jak skorzystać?

Warunki promocji*:

Złóż wniosek o wypłatę premii 
przedstawiając Unijny certyfikat Covid19.

Pracodawca opłaci za Ciebie składkę.  
(Składka finansowana przez pracodawcę 
stanowi przychód pracownika ze stosunku 
pracy i podlega opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych.)

Wypełnij Deklarację zgody 
w dowolnej formie:  
papierowej lub elektronicznej  
i przystąp do Grupowego Ubezpieczenia 
na Życie „Ochrona w Grupie”.

Odbierz 100 zł!

*Szczegółowe warunki skorzystania z promocji określa 
Regulamin Promocji „Zaszczepieni” dostępny na stronie 
internetowej https://www.openlife.pl/dokumenty-do-pobrania/
wzorce-umow/ubezpieczenia-pracownicze-indywidualna-
kontynuacja-grupy-otwarte/.

PRACOWNIKU, UBEZPIECZ SWOJE ŻYCIE I ZDROWIE!

Promocja dotyczy Pracowników przystępujących do 
ubezpieczenia spełniających warunki Regulaminu 
Promocji „Zaszczepieni”, dla których ochrona 
ubezpieczeniowa rozpoczyna się w okresie  
od 01.10.2021 r. do 01.03.2022 r.



100 zł premii dla zaszczepionych!

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



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 ubezpieczeniu oraz promocji i nie może stanowić 
podstawy decyzji o przystąpieniu do 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 oraz w Postanowieniach Szczególnych stanowiących 
załącznik do Polisy.

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

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

Możliwość zabezpieczenia finansowego pracowników i ich rodzin w przypadku śmierci lub 
nieszczęśliwych zdarzeń losowych.

Dla pracowników i ich rodzin:

Masz pytania?

Korzyści  
z Grupowego Ubezpieczenia na Życie 
„Ochrona w Grupie”
objętego promocją:

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Proces przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie jest bardzo prosty,  
a w razie wątpliwości możesz liczyć na wsparcie Pracodawcy lub Towarzystwa Ubezpieczeń 
na każdym etapie.

Bądź zdrowy.
Bądź odpowiedzialny.

Zaszczep się przeciw Covid19.
Przystąp do ubezpieczenia.

Zyskaj 100 zł!


