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Opiekun Rodziny – nowość dla odpowiedzialnych od BZ WBK-Aviva
Z początkiem maja w ofercie Banku Zachodniego WBK S.A. pojawił się nowy produkt
ubezpieczeniowy - przygotowany przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Opiekun Rodziny to ubezpieczenie na życie przeznaczone dla osób, które chcą zabezpieczyć swoich
najbliższych na wypadek najtrudniejszych sytuacji losowych.

Klienci mogą wybrać sumę ubezpieczenia od 50 tys. do 300 tys. zł. Ubezpieczenie przewiduje
zwiększone wypłaty w sytuacji wypadku komunikacyjnego, nawet do 900 tys. zł.
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Badania jednej z największych światowych firm reasekuracyjnych Swiss Re dotyczące polskiego
rynku ubezpieczeń na życie wskazują, że Polska ma najwyższą w Europie liczbę grupowych
ubezpieczeń na życie zawieranych w zakładach pracy. Niemniej są to często polisy z relatywnie niską
sumą ubezpieczenia i zakresem ryzyk, które nie są jednakowo istotne dla wszystkich osób. Jak
wynika z tej samej analizy, Polacy mają świadomość, że tego typu ochrona jest niewystarczającym
zabezpieczeniem finansowym dla rodziny i są skłonni zakupić dodatkowe ubezpieczenie na życie.

Opiekun Rodziny, poza wsparciem finansowym rodziny w sytuacji śmierci ubezpieczonego, może
zapewnić także świadczenia w przypadku całkowitej niezdolności do pracy lub poważnego
zachorowania. To adresuje potrzeby klientów w zakresie posiadania zabezpieczenia dla siebie w
sytuacjach zwiększonych wydatków na specjalistyczne leczenie. Prosty program ochronny na życie
odpowiada przede wszystkim na potrzeby odpowiedzialnych klientów - osób, które mają świadomość,
że tego typu polisa jest niezbędnym zabezpieczeniem dla siebie i bliskich.

Niewątpliwym atutem Opiekuna Rodziny jest minimum formalności przy przystępowaniu do
ubezpieczenia, w tym brak ankiety medycznej i badań lekarskich. To oznacza prosty i szybki sposób
zawarcia ubezpieczenia. Te same badania Swiss Re wskazują, że Polacy oczekują szybkiego
procesu zakupu ubezpieczenia na życie.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego z 2012 r., w Polsce codziennie umiera średnio
1029 osób, w szczególności z powodu chorób układu krążenia lub nowotworów, a średnio około 12
osób dziennie ginie w wypadkach samochodowych. To tylko statystyki - niemniej jednak
uświadamiają, jak ważne jest posiadanie polisy na życie. Wierzymy, że nasza nowa oferta zapewni
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nie tylko wsparcie finansowe w trudnych chwilach, ale da także poczucie bezpieczeństwa całej
rodzinie – komentuje Jerzy Bogaczyk, menedżer ds. produktów BZ WBK-Aviva.

Opiekun Rodziny to także nowa jakość wśród ubezpieczeń oferowanych w bankach w zakresie
budowania relacji z klientami. Dla klientów przygotowane zostały specjalne pakiety powitalne z
materiałami o produkcie, które wysyłane są do klientów po przystąpieniu do ubezpieczenia. Klienci
objęci są także kontaktem telefonicznym, który ma na celu upewnienie się, że zakres ubezpieczenia
został przez nich właściwie zrozumiany. Warunki Ubezpieczeń Opiekuna Rodziny mają bardzo
przyjazną formę i napisane zostały prostym i zrozumiałym językiem, ze zwróceniem szczególnej
uwagi na sytuacje wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zależy nam na tym, aby klienci byli
jak najbardziej świadomi zakresu ubezpieczenia, a także tych sytuacji, w których nie będziemy mogli
wypłacić świadczenia - dodaje Jerzy Bogaczyk.

Jednym z priorytetów Banku Zachodniego WBK i Towarzystw BZ WBK-Aviva, obok rozwoju
klasycznego bancassurance, opartego o ofertę ubezpieczeń powiązanych z kredytami lub
ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym, jest budowa wyróżniającej się oferty wysokiej jakości
produktów ochronnych. Klienci powinni mieć w swoim banku możliwość skorzystania z ubezpieczeń
na życie lub ubezpieczeń mieszkaniowych, które nie stanowią tylko zabezpieczenia do kredytów, ale
są samodzielną, wartościową gamą nowoczesnych produktów ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie jest dostępne w oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A. z wyłączeniem oddziałów
Banku oznaczonych logo „Kredyt Bank”, gdzie produkt będzie dostępny od lipca b.r.
Więcej o ofercie na www.bzwbkaviva.pl

Kontakt dla prasy:
Katarzyna Mirowska-Wawrzyniak, BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń,
tel. (61) 659 66 09, 0 607 16 30 16, katarzyna.mirowska-wawrzyniak@bzwbkaviva.pl

BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. i BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń
Ogólnych S.A. to dwie spółki ubezpieczeniowe utworzone w 2008 roku przez Bank Zachodni WBK S.A. i Aviva
International Insurance Ltd. Zapewniamy kompleksową ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Banku
Zachodniego WBK. Oferujemy m.in. pakiety ubezpieczeń do produktów bankowych, wśród nich ubezpieczenia do
kredytu gotówkowego, kart płatniczych, ubezpieczenia mieszkaniowe, ubezpieczenie stałych płatności oraz
ubezpieczenia na życie ochronne i z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia na życie Opiekun Rodziny świadczona jest przez
BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umowy grupowego ubezpieczenia na
życie zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Warunki ubezpieczenia na Życie Opiekun Rodziny, określające
szczegółowe zasady ubezpieczenia - w tym zasady rezygnacji, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności
ubezpieczyciela oraz informacje o opłatach związanych z ubezpieczeniem – dostępne są w oddziałach
oznaczonych logo Banku Zachodniego WBK oraz na stronie www.bzwbkaviva.pl

