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Nowe ubezpieczenie na życie Open Life. „Ochrona nigdy nie była tak prosta”

Open Life TU Życie S.A. wprowadza nowe ubezpieczenie na życie. Dziesiątkę na rynku wyróżnia przede wszystkim
prostota – ubezpieczony samodzielnie określa zakres ubezpieczenia, wybierając te ryzyka, które są dla niego ważne.
Wysokość składki za pojedyncze ryzyko to zawsze 10 zł miesięcznie.
Zawierający umowę ubezpieczenia na życie wybiera spośród listy 10 zdarzeń ubezpieczeniowych te, które go najbardziej
interesują. Tak określony zakres ochrony można uzupełniać o kolejne ryzyka w dowolnym momencie trwania umowy.
– Maksymalnie zakres ubezpieczenia może obejmować 10 ryzyk. Dzięki takiej konstrukcji Dziesiątka oferuje wszechstronną,
ale dostosowaną do indywidualnych potrzeb ochronę w ramach jednej polisy. To nie tylko wygoda, ale i doskonałe
zabezpieczenie finansowe dla całej rodziny – tłumaczy Waldemar Nowakowski, Dyrektor ds. Projektów w Kanale Multiagencyjnym
w Open Life TU Życie S.A.
W pełnej wersji Dziesiątka to ubezpieczenie na wypadek wystąpienia nowotworu, zawału, udaru mózgu, złamania i oparzenia,
pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a także śmierci ubezpieczonego, jego partnera, lub dzieci. Do tego
należy doliczyć tzw. pakiet dla dziecka, który obejmuje określone zdarzenia dotyczące potomka ubezpieczonego – m.in. jego
pobyt w szpitalu i rehabilitację. Pakiet ten można wykorzystać jako ubezpieczenie NW (szkolne).
Dziesiątka proponuje zupełnie nowe podejście do definicji zdarzeń ubezpieczeniowych. To ono wyróżnia ofertę spośród innych
tego typu. – Maksymalnie uprościliśmy definicje. W Dziesiątce „złamanie” to złamanie – nieważne, czy chodzi o nogę, rękę,
nos czy kości śródstopia. Tak prostego produktu ochronnego nie ma w portfelu żaden ubezpieczyciel – dodaje Nowakowski.
Ubezpieczony opłaca miesięczną składkę w wysokości 10 zł z tytułu każdego wybranego przez siebie ryzyka. Do zawarcia
umowy wystarczy minimum formalności – nie potrzeba np. dodatkowych badań medycznych.
Dziesiątkę oferują obecnie wyselekcjonowane multiagencje - partnerzy Open Life TU Życie S.A.
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