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Istnieją ubezpieczenia dzięki którym możemy zabezpieczyć się na przyszłość.
Jednym z nich jest ubezpieczenie na życie i dożycie. Ten rodzaj ubezpieczenia
przybliżymy właśnie w tym poradniku.

1. DEFINICJA UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE

Jest to ubezpieczenie terminowe, które pozwala nam na zgromadzenie kapitału
przez jakiś okres trwania naszego życia, po tym okresie możemy te środki
wypłacić. Natomiast jedna z części nazwy czyli ubezpieczenie na życie mówi o tym,

że w przypadku naszej śmierci świadczenie zostanie wypłacone osobie wskazanej w

umowie ubezpieczenia. Drugi człon nazwy mówi o dożyciu, czyli jeśli dożyjemy

określonego wieku (wyznaczonego w umowie) to środki zgromadzone możemy

wypłacić.

Zgromadzona środki mogą być kapitałem na przyszłość i stanowić dodatkowy

zastrzyk gotówki, gdy przejdziemy na emeryturę. Mogą pomóc w starcie w dorosłość

naszym wnukom poprzez pomoc w budowie domu czy opłaceniu drogich

zagranicznych studiów lub po prostu mogą być dla solidną podstawą w realizowaniu

marzeń. Mogą one również stanowić dla nas zabezpieczenie na wypadek złego

stanu zdrowia i dzięki nim możemy opłacić leczenie. Tak naprawdę możemy z nimi

zrobić wszystko.

2. ZAKRES I WYŁĄCZENIA POLISY NA DOŻYCIE

Wykup takiej polisy możemy potraktować jako swego rodzaju inwestycję. Ciężko

odkłada nam się pieniądze świadomie, gdyż ciągle napotykamy różnego rodzaju

nieprzewidziane wypadki. Natomiast wykupienie polisy na życie i dożycie nie jest

nadmiernie kosztowne i możemy zlecić przelew stały, którego aż tak bardzo nie

odczujemy. Umowa zobowiązuje nas do płacenia, więc nie możemy przestać płacić,

gdyż moglibyśmy stracić wpłacone środki.
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Polisa na życie i dożycie została głównie stworzona, abyśmy mieli zabezpieczenie

finansowe na wypadek śmierci ubezpieczającego. Taką ochronę możemy rzecz

jasna  rozszerzyć o wybrane przez siebie umowy dodatkowe. Umowy dodatkowe

mogą odnosić się w stosunku do takich sytuacji jak:

 operacja chirurgiczna,

 pobyt w szpitalu,

 poważne zachorowanie,

 zachorowanie na nowotwór złośliwy,

 śmierć bliskiej osoby.

Oprócz wsparcia w postaci wypłaconego świadczenia w przypadku zajścia wyżej

wymienionych sytuacji, możemy również liczyć na assistance. Ten wariant z kolei

może pomóc nam, gdy potrzebujemy transportu medycznego albo chcemy

skorzystać z pomocy w dowozie leków do miejsca naszego zamieszkania.

Są jednak kwestie i sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić nam wypłaty

świadczenia lub pomocy assistance. Dzieje się tak najczęściej, gdy do zdarzenia

przewidzianego w OWU dojdzie pod wpływem alkoholu lub innych substancji

odurzających, szczególnie wtedy gdy prowadzimy pojazd mechaniczny.

Bardzo ważną kwestią jest karencja w tym rodzaju ubezpieczeń. Możemy niestety

nie otrzymać świadczenia jeśli ubezpieczony popełni samobójstwo w okresie 6

miesięcy od zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Karencja bardzo często stosowana

jest też w ubezpieczeniach życiowych. Jest to okres ochrony, który nie pokryje

zdarzenia w pewnym okresie od podpisania umowy. Okres karencji najczęściej

opisany jest w OWU.

3. CENA UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE

Kwota jaką zapłacimy za polisę zależy tak naprawdę od nas samych. Oczywiście

mamy do wyboru kilka wariantów, jednakże pamiętajmy im niższa kwota, tym krótszy

okres trwania polisy, a co za tym idzie – mniej zgormadzonych środków na koniec

trwania umowy.
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Wybierzmy taka kwotę składki na jaką będzie nas stać bez zbytniego nadwyrężania

budżetu domowego. To czy zapłacimy 150 złotych czy 400 złotych zależy od nas

samych. Dlatego warto sobie przeanalizować budżet domowy i zdecydować się na

kwotę, której zbytnio nie odczujemy w ogólnym rozrachunku.

Jako przykład możemy wskazać, że zaglądając do OWU ubezpieczyciela Nationale-

Nederlanden możemy zauważyć, iż im dłuższy jest okres ochrony tym, więcej

pieniążków otrzymamy. I tak jeśli zawrzemy umowę na okres 15 lat to otrzymamy na

koniec równowartość 50% zgromadzonych składek. Jeśli natomiast wydłużymy ten

okres o 5 lat czyli do lat 20 to otrzymamy już 75%  zgromadzonych składek.

Najwięcej oczywiście otrzymamy za polisę wykupioną na okres 30 lat bo otrzymamy

wtedy całość zgromadzonych składek, czyli świadczenie będzie odpowiadało 100%

naszych wpłat.

4. JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE Z POLISY

Jeśli ubezpieczony zmarł przed zakończeniem trwania umowy, to najbliżsi powinni

skontaktować się z ubezpieczycielem w celu wypłaty świadczenia. Ważnym

dokumentem w tej sytuacji będzie akt zgonu ubezpieczonego.

Natomiast jeśli dożyjemy do końca trwania umowy, to w celu wypłaty świadczenia

powinniśmy skontaktować się z ubezpieczycielem. Będziemy musieli wypełnić

stosowny wniosek o taką wypłatę podając w nim takie dane jak numer polisy, numer

konta do wypłaty oraz wszelkie dane personalne.

Na pewno takie środki, gdy dożyjemy do końca umowy przydadzą się każdemu. Jest

to pewien rodzaj zabezpieczenie swojej przyszłości lub przyszłości naszych bliskich.

To jak spożytkujemy odłożone pieniądze zależy tylko od nas i to nasza wyobraźnia

może nas tylko ograniczać. Warto zatem zastanowić się nad taką formą

oszczędzania bo nie wiemy co może nas spotkać w przyszłości.


