Szanowni Państwo,
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA ma zaszczyt zaproponować Państwu nowoczesny produkt
ubezpieczeniowy, jakim jest grupowe ubezpieczenie dla Małych i Średnich Firm.
Co zyskuje pracodawca ?
1.

wymierne narzędzie dbałości o swoich Pracowników, wzmacniające wizerunek firmy oraz
zwiększające jej konkurencyjność na rynku pracy

2.

zwiększenie atrakcyjności firmy w procesie rekrutacji najlepszych specjalistów

3.

efektywny element polityki kadrowej w zakresie motywowania Pracowników

4.

możliwość zaliczenia składki opłacanej przez Pracodawcę w koszty uzyskania
przychodów, zgodnie z art. 16, ust.1, pkt 59 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

5.

zwolnienie z obowiązku odprawy pośmiertnej w przypadku śmierci pracownika
kodeksu pracy.

– art. 93

Co zyskuje pracownik ?
1.

ochronę ubezpieczeniową przez 24 godziny na dobę niezależnie od miejsca pobytu

2.

zabezpieczenie finansowe dla Pracownika i jego rodziny w przypadku nieoczekiwanych
zdarzeń losowych

3.

prawo do indywidualnej kontynuacji umowy ubezpieczenia po ustania zatrudnienia
u Pracodawcy

4.

świadczenia ubezpieczeniowe, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym
oraz podatkiem od spadków i darowizn

Elastyczność w wyborze ryzyk składających się na zakres ubezpieczenia umożliwia dopasowanie oferty do
konkretnych oczekiwań.
Obok wypłaty świadczeń z tytułu takich zdarzeń jak np. urodzenie się dziecka ubezpieczonemu, śmierć
rodziców, teściów, czy też śmierć ubezpieczonego,PZU Życie SA wypłaca również świadczenia z tytułu
leczenia szpitalnego, wystąpienia ciężkiej choroby, czy też trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku.
Spełniając oczekiwania naszych Klientów, dajemy również możliwość kontynuacji ubezpieczenia po odejściu
z zakładu pracy.

Załączone oferty są jedynie propozycjami, które można dopasować do
potrzeb firmy.
Wysokość składki zależy przede wszystkim od ilości przystępujących do
ubezpieczenia osób i wariantu ubezpieczenia (więcej osób - niższa składka).
Jestem do Państwa dyspozycji i oczekuję na uwagi oraz wnioski, które będą dla nas cennym materiałem,
pomocnym przy wprowadzaniu rozwiązań dopasowanych do Państwa potrzeb.
Zapewniam, że dołożę wszelkich starań, aby dysponując szerokim wachlarzem możliwości udzielania
ochrony ubezpieczeniowej mogli Państwo dokonać wyboru najlepszych dla siebie opcji.
Mając nadzieję na pomyślną współpracę, łączę wyrazy szacunku.
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Ubezpieczenia indywidualne i grupowe.
Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne
Dodatkowe info: www.ubezpieczenia-lublin.jimdo.com

Pomogę Wam zabezpieczyć przyszłość.

