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Ubezpieczenie na życie gwaran
tuje ochronę ubezpieczeniową
w najtrudniejszych momentach
naszego życia, dlatego tak ważne
jest zawarcie tego ubezpieczenia,
najkorzystniej jak to tytko możliwe.
Obecnie ubezpieczenia są nam ofe
rowane przy każdej możliwej okazji:
w banku, na poczcie, przez telefon.
przez agenta ubezpieczeniowego.
w miejscu pracy, na zakupach itd.
Jak więc wybrać najkorzystniej
sze dla siebie ubezpieczenie skoro
możliwości jest tak wiele? Czy wy
brać ubezpieczenie w formie indy
widualnej, czy w formie grupowej?

Wiele argumentów przemawia za
skorzystaniem z możliwości przy
stąpienia do ubezpieczenia na ży
cie w formie grupowej w ramach
programu ubezpieczeń wynego
cjowanego przez brokera ubezpie
czeniowego. Poniżej przytoczymy
te argumenty, które naszym zda
niem są najważniejsze.

. W grupie siła - zakres ubezpiecze
nia może być szerszy, a cena niższa
w porównaniu z ubezpieczeniami
indywidualnymi.

. Każdy może się ubezpieczyć -

zakłady ubezpieczeń nie wymagają
przeprowadzania badań lekarskich,
dzięki czemu szansę na przystą
pienie do ubezpieczenia ma każ
dy pracownik zdolny do pracy, bez
względu na stan jego zdrowia.

. Profesjonalny doradca w cenie
- warunki ubezpieczeń są negocjo
wane przez brokerów ubezpiecze
niowych, którzy po przeprowadze
niu postępowania przetargowego
rekomendują wybór najkorzyst
niejszy nie tylko pod względem
ceny, ale przede wszystkich pod
względem jakości ochrony ubez
pieczeniowej.

. Szybko i bez zbędnych forma -

ności - przystąpienie do ubezpie
czenia grupowego wymaga wypeł
nienia tylko jednego dokumentu.

. Taka sama składka dla wszyst
kich — wysokość składki ubezpie
czeniowej nie jest zależna od wieku
ubezpieczonego.

. Ubezpieczenie dla rodziny — do
ubezpieczenia może przystąpić
także współmałżonek oraz pełno
letnie dzieci.

. Elastyczność form zatrudnienia
- do ubezpieczenia mogą przystą
pić osoby zatrudnione nie tylko na
podstawie umowy o pracę, ale tak
że zatrudnione na podstawie umo
wy zlecenia tub prowadzące wła
sną działalność gospodarczą.

. Korzyści dla pracodawcy -

w przypadku finansowania składki
za ubezpieczenie grupowe na życie
pracowników przez pracodawcę,
składka ubezpieczeniowa stanowi
koszt uzyskania przychodu, a pra
codawca jest zwolniony z koniecz
ności wypłaty odprawy pośmiertnej
w części wypłaconej przez zakład
ubezpieczeń.

. Wiele w „antów ubezpieczenia
— zróżnicowanie wysokości składek
umożliwia dokonanie ogodnego
wyboru wariantu ubezpieczenia
grupowego.

. Automatyczn atności - skład
ka ubezpieczenio „ t potrąc
automatycznie . Z wyna
przez pracod~Qcę, dzięki czemu
ube iećżóńy sam nie musi o tym

-miętać.
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oraz wychodząc naprzeciw

oczekiwaniom franczyzobiorców,
mBroker NET — broker ubezpiecze
niowy GRUPY EUROCASH. wynego
cjował w PZU ŻYCIE kompleksowy
program ubezpieczeń grupowych
na życie dla właścicieli i pracow
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Atrakcyjna oferta dla właścicieli i pracowników sklepów Groszek

W grupie siła .
Ubezpieczenie grupowe
idla ż~”c:ie ...... ...... ... .:....

Nie da się przewidzieć przyszłych zdarzeń, których konsekwenc”e
mogą być niestety tragiczne. Nieszczęśliwy wypadek i jego następs
ciężka choroba, czy pobyt w szpitalu potrafią skutecznie pokrzyz ać
nasze plany życiowe i narazić nas i naszych najbliższych na poważne
problemy finansowe. Ubezpieczenie na życie oczywiście nie może nas
uchronić przed życiowymi dramatami, ale wypłacone przez zakład
ubezpieczeń świadczenie może uchronić naszych najbliższych przed
drastycznym pogorszeniem się ich sytuacji materialnej.
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ników sklepów franczyzowych sie
ci GROSZEK. W ramach nowego

rogramu ubezpłeczenia grupo-
ego na życie, który obowiązuje

01-03-2014, ubezpieczonych
st już obecnie kilka tysięcy osób

i cały czas ta grupa się powiększa,
co jednoznacznie potwierdza, że
jest to jedna z najkorzystniejszych
form ubezpieczenia. Zachęcamy
wszystkich franczyzobiorców do
zapoznania się z warunkami nowe
go programu ubezpieczeniowego
na stronie członkowskiej Groszka
w zakładce Umowy dodatkowe/
Ubezpieczenia lub prosimy o kon
takt telefoniczny pod numerem:
61 64 67 010.

• Michał Mantura
Prezes Zarządu spółki mUroker NET
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Jak więc wybrać najko
rzystniejsze dla siebie ubez
pieczenie skoro możliwości
jest tak wiele?
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z PayUp

obranie
„14 siecI Groszek

W związku z akcją, w październiku lub listopadzie odwiedzi Państwa sklep
nasz przedstawiciel i dostarczy promocyjny pakiet. Skorzystaj z wyjątkowego
pakietu PayUp!Taka okazja tylko na jesień!

3 startery T-mobile 5 zł
3 startery Heyah 5 zł
3 startery Play 5 zł
4startery Virgin 5zł
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Wartość nominalna packu
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Akcia trwa od października do końca listopada.

www.payup.pl ...i żyje się łatwiej!


