
Terminowe Ubezpieczenie na Życie
Ubezpieczenie na Życie gwarantuje wsparcie finansowe Tobie  
oraz Twoim Najbliższym kiedy najbardziej tego potrzebujecie. 

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. 

kompleksową ochronę 
ubezpieczeniową,  

dopasowaną  
do Twoich potrzeb

Co możesz zyskać?

szeroki dostęp 
do umów dodatkowych

sumę ubezpieczenia  
umowy głównej nawet  

do 4 000 000 zł

tymczasową ochronę 
ubezpieczeniową NNW  

aż do 100 000 zł

niską składka  
za umowę główną

Terminowe Ubezpieczenie na Życie:
•  umowa główna ubezpieczenia dedykowana osobom  

w wieku 18-70 lat

•  czas trwania umowy – minimum 1 rok  
maximum 40 lat (przy założeniu, iż Ubezpieczony  
w tym okresie nie przekroczy wieku 80 lat) 

•  płatność składki: miesięczna, kwartalna,  
półroczna, roczna

Zmiany w rocznicę 
Umowy Ubezpieczenia: 

•  wysokości sumy ubezpieczenia, 

•  częstotliwości opłacania składki regularnej 

•  zakresy ochrony ubezpieczeniowej

Gwarantowane podwyższenie sumy ubezpieczenia o 25% bez ankiety medycznej 
w przypadku:
•  zawarcia przez Ubezpieczonego małżeństwa

•  urodzenia się Ubezpieczonemu dziecka albo przysposobienia małoletniego 

•  ustanowienia hipoteki na nieruchomości, której Ubezpieczony jest właścicielem lub współwłaścicielem,  
zabezpieczającej kredyt udzielony Ubezpieczonemu w celu nabycia tej nieruchomości



SIGNAL IDUNA Życie Polska  
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

www.signal-iduna.pl

Niniejszy materiał marketingowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Pomyśl o bezpieczeństwie swoim oraz Najbliższych! 
Ubezpiecz się na życie i rozszerz ochronę o umowy dodatkowe.
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Szczycimy się ponad 100-letnim doświadczeniem, jako jedno 
z największych towarzystw ubezpieczeniowych w Niemczech. 
Na rynku polskim od 2001 r. oferujemy ubezpieczenia zdrowotne, 
turystyczne oraz życiowe. 

Szczegóły w OWU, dostępnym na stronie:  
https://www.signal-iduna.pl/ubezpieczenia/terminowe-ubezpieczenie-na-zycie/ 

UMOWA GŁÓWNA:

•  do 4 000 000 zł w przypadku Śmierci Ubezpieczonego

UMOWY DODATKOWE:
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• Ablacja • Chemioterapia • Radioterapia •  Terapia interferonowa
•  Wszczepienie kardiowertera/ defibrylatora • Wszczepienie  

rozrusznika serca • Dializoterapia • Terapia z zastosowaniem 
systemu CyberKnife 

•  do 1 000 000 zł w przypadku śmierci Ubezpieczonego  
w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku 

•  do 1 000 000 zł w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku  
Nieszczęśliwego Wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym 

•  do 1 000 000 zł w przypadku powstania Niezdolności do Pracy lub Niezdolności  
do Samodzielnej Egzystencji

•  do 600 000 zł w przypadku zdiagnozowania Poważnego Zachorowania

•  do 30 000 zł gdy niezbędne jest wykonanie Operacji Chirurgicznej będącej następstwem  
Choroby lub Nieszczęśliwego Wypadku (katalog 507 Operacji Chirurgicznych!)

•  500 zł za dzień Pobytu w Szpitalu w wyniku NNW i 250 zł za dzień Pobytu w Szpitalu wyniku 
Choroby (minimum 3 dni pobytu, w tym dzień przyjęcia do Szpitala i dzień wypisu) 

•  do 100 000 zł w przypadku wystąpienia Uszczerbku na Zdrowiu  
lub Uszkodzenia Ciała (do 1 000 zł za 1%)

•  do 30 000 zł w przypadku konieczności Leczenia Specjalistyczngo 


