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Warszawa, 7 listopada 2016 r.
„Pomoc w chorobie” w Open Life
Na początku listopada br. Open Life wprowadziło do oferty nowe ubezpieczenie ochronne „Pomoc w chorobie”.
To innowacyjna, kompleksowa formuła ubezpieczenia na życie i zdrowie, zapewniająca bezpieczeństwo finansowe
Ubezpieczonemu na wypadek Wystąpienia Ciężkiej choroby lub jego najbliższym na wypadek śmierci.
Gdy się jest zdrowym, gdy nikt wśród bliskich poważnie nie zachorował , często zapomina się o tym, że niespodziewane
problemy zdrowotne mogą znacznie utrudnić bieżące funkcjonowanie lub co najmniej pokrzyżować plany. W dodatku proces
leczenia, próba godnego funkcjonowania w trakcie trwania choroby wymaga nierzadko znacznych nakładów finansowych.
Warto się na taką okoliczność zabezpieczyć finansowo. Rozwiązaniem jest ubezpieczenie „Pomoc w chorobie”. Dzięki niemu
w okresie rekonwalescencji możliwe będzie skupienie się wyłącznie na tym, co najważniejsze, gdyż wsparcie zarówno w zakresie
finansowania leczenia jak i dla codziennego budżetu mogą zapewnić środki pochodzące ze świadczenia ubezpieczeniowego.
Dodatkowo, ochrona ubezpieczeniowa na wypadek śmierci pozwoli zabezpieczyć finansowo bliskich na wypadek śmierci
ubezpieczonego.
W przypadku zdiagnozowania Choroby lub przeprowadzenia procedury medycznej objętej zakresem ubezpieczenia Open
Life wypłaci należne z tego tytułu świadczenie w taki sposób, że 20% łącznej należnej kwoty zostanie wypłacone jednorazowo
od razu na początku, a pozostałe 80% sumy ubezpieczenia będzie wypłacane miesięcznie przez minimalnie 60 Miesięcy
polisowych. Co ważne, w trakcie kiedy Towarzystwo Ubezpieczeń realizuje te wypłaty miesięczne dalej trwa ochrona
ubezpieczeniowa na wypadek śmierci. Warto w tym miejscu także podkreślić, że miesięczne wypłaty z tytułu świadczenia
ubezpieczeniowego zostaną wypłacone nawet po śmierci Ubezpieczonego, dalej cyklicznie albo w formie jednorazowej,
zgodnie z dyspozycją spadkobierców.
Ważnym atutem ubezpieczenia „Pomoc w chorobie” jest możliwość dopasowania go do własnych potrzeb i możliwości.
Osoba zainteresowana zawarciem Umowy ubezpieczenia wybiera długość Okresu ubezpieczenia: 5 albo 10 lat, wariant zakresu
ubezpieczenia: 7 albo 36 jednostek chorobowych oraz wysokość sum ubezpieczenia na wypadek Wystąpienia Ciężkiej choroby
od 50 do 300 tys. zł. Zawarcie Umowy ubezpieczenia poprzedza ocena medyczna, ale pełna ochrona ubezpieczeniowa na
uzgodnionych wzajemnie warunkach trwa już od pierwszego dnia Okresu ubezpieczenia, bez okresu karencji.
Zawarcie umowy ubezpieczenia „Pomoc w chorobie” wiąże się z koniecznością regularnego opłacania Składki. Częstotliwość
jej opłacania – miesięczna, kwartalna, półroczna lub roczna - jest deklarowana przez Klienta i może być zmieniana w trakcie
Okresu ubezpieczenia. Ponadto warunki ubezpieczenia przewidują Okres prolongaty tzn. dodatkowy 2-miesięczny okres
na opłacenie Składki, do wykorzystania w razie chwilowej niemożności zapłaty Składki w ustalonym terminie. Co ważne,
kontynuacja ochrony ubezpieczeniowej na wypadek śmierci ubezpieczonego po wcześniejszym Wystąpieniu Ciężkiej choroby
objętej odpowiedzialnością Open Life, nie wymaga uiszczania kolejnych Składek przez Ubezpieczonego.
„Pomoc w chorobie” to polisa dedykowana dla wszystkich osób, które są zainteresowane kompleksowym zabezpieczeniem
finansowym na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń związanych z ich zdrowiem. Doskonale wpisuje się w potrzeby świadomego
klienta stawiającego na pierwszym miejscu ochronę zdrowia, a nie życia. Jej główny cel to wsparcie zapewniające dodatkowe
środki potrzebne do dalszego funkcjonowania po Wystąpieniu Ciężkiej choroby czy to na wypadek utraty dochodów
z powodu zwolnienia lekarskiego czy tez w związku z wzmożonymi wydatkami ponoszonymi na leczenie. Może także stanowić
dodatkowe źródło finansowania długotrwałej terapii czy rehabilitacji.
Od 7 listopada 2016 r. produkt jest dostępny w placówkach Open Brokers S.A. Planowane są kolejne jego odsłony także
dedykowane dla innych Partnerów Spółki.
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