
  

 

 

Warszawa, 27 lipca 2016 r. 

INFORMACJA PRASOWA  

Nawet 500 zł corocznej premii od Nationale-Nederlanden 

 

Na rynku można zauważyć wzrost zainteresowania ubezpieczeniami zapewniającymi szeroką ochronę nie 

tylko dla dorosłych, ale także dzieci. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodzin Nationale-Nederlanden 

przygotowało specjalne rozwiązanie – „Ofertę z Premią” – stanowiące rozszerzenie ubezpieczenia „Sposób 

na Przyszłość”.  

 

- Z badań przeprowadzonych przez TNS Polska wiemy, że nie wszystkie pieniądze z programu 500+ zostaną 

przeznaczone na codzienną konsumpcję, zajęcia, zabawki, czy wycieczki dla dziecka. Znaczna część rodzin 

zamierza odkładać te dodatkowe środki (19%). Część pytanych wyraziła również zainteresowanie polisą 

ubezpieczeniową (4%) – zauważa Martyna Kucicka-Witek, kierownik ds. produktów w Nationale-Nederlanden. 

 

Rodzic, którzy zechce objąć polisą siebie oraz dziecko, ma teraz możliwość otrzymywania regularnej premii 

wynoszącej nawet do 500 zł rocznie. Bonus wypłacany jest aż do zakończenia roku polisowego, w trakcie 

którego najmłodsze dziecko, ubezpieczone w ramach umowy, ukończy 18. rok życia.  

 

- Załóżmy, że rodzic chce przeznaczyć na ubezpieczenie siebie i dwuletniego dziecka 500 zł, z czego 150 zł 

stanowić będzie część ochronna, a 350 zł część inwestycyjna. W ramach polisy decyduje się objąć ochroną siebie 

na wypadek śmierci oraz innych zdarzeń zdrowotnych, oraz dziecko – przed skutkami poważnych chorób i 

wypadków. Wpłacając regularnie składkę będzie otrzymywał co rok dodatkowe 500 zł – to każdorazowo 12% 

ekstra w stosunku do wpłaconych składek inwestycyjnych, a więc tych przeznaczonych na gromadzenie 

kapitału z myślą o przyszłości dziecka w ramach ubezpieczeniowych funduszy inwestycyjnych. To daje łącznie 

8 000 zł dodatkowej premii w przypadku spełnienia warunków omawianej oferty specjalnej – opisuje kierownik 

ds. produktów Nationale-Nederlanden. 

 

Nawet minimalna składka tj. 150 zł miesięcznie pozwala zabezpieczyć rodzinę przed niespodziewanymi 

zdarzeniami, a także zadbać o przyszłość finansową swoją oraz dzieci. Rodzic, mając do dyspozycji dodatkową 

kwotę, może ją przekazać na wybrany przez siebie cel. Remont, urodzinowy prezent dla dziecka, wyprawka 

szkolna lub przeznaczenie pieniędzy na inwestycje – to tylko przykłady zagospodarowania korzyści płynących 

z nowej oferty. W kontekście profitów warto wspomnieć także o możliwości wyjścia z produktu bez ponoszenia 

kosztów rezygnacji. Dodatkowo, w czasie trwania ubezpieczenia istnieje opcja zmiany m.in. częstotliwości 

opłacania składki oraz jej wysokości, z zachowaniem limitów minimalnej składki. Nie bez znaczenia pozostaje 

elastyczność samego ubezpieczenia, którym można objąć nawet 10 osób. Ponadto polisa zapewnia 24-

godzinną ochronę, 7 dni w tygodniu. 
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Kontakt: 
Marta Pokutycka-Mądrala T: 607 629 812 E: marta.pokutycka-madrala@nn.pl  
Adam Tyszkiewicz T: 604 089 930 E: adam.tyszkiewicz@multipr.pl 

 

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. rozpoczęło działalność w Polsce 2 sierpnia 1994 roku na podstawie zezwolenia 

Ministra Finansów. Oferuje produkty ubezpieczeniowe zabezpieczając finansową przyszłość swoich Klientów i ich bliskich. Jako firma odpowiedzialna 

społecznie angażuje się również i działa w obszarze istotnych problemów społecznych dotyczących zdrowia i jakości życia Polaków. 

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. jest powiązane kapitałowo z NN Group N.V., spółką notowaną na giełdzie w 
Amsterdamie, która powstała w wyniku wydzielenia z Grupy ING działalności ubezpieczeniowej i zarządzania aktywami. 
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