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Ubezpieczenie na życie z sumą  
ubezpieczenia do 1 mln zł na 
wypadek śmierci osoby 
ubezpieczonej.

Wariant Komfort

Wariant Premium

Wariant Premium+

W oddziałach PKO Banku 
Polskiego
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Oferta rabatowa na wybrane produkty PKO Ubezpieczenia 
dla Uczestników PPK lub PPE w PKO TFI SA 

Wskazana wysokość zniżek w składce ubezpieczeniowej obowiązuje dla umów ubezpieczenia zawartych w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku, pod 
warunkiem, że dany produkt pozostaje w  tym  okresie w ofercie PKO Ubezpieczenia i z zastrzeżeniem, że jeżeli w ramach danego produktu obniżeniu ulegnie wysokość składki 
ubezpieczeniowej, wysokość zniżki w składce może ulec obniżeniu. Otrzymana zniżka obowiązuje przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia. Powyżej wskazane zniżki nie 
łączą się z innymi promocjami stosowanymi przez PKO Ubezpieczenia. Procentowa wysokość zniżek dla powyżej wskazanych produktów będzie naliczana od standardowej 
wysokości należnej składki obowiązującej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia. 

Warunkiem uzyskania przez Uczestnika PPK/PPE powyższych zniżek w produktach: Mój Dom24, Moje Podróże24, OnkoPlan, Tak Podróżuję oraz Bezpieczny Plan, jest uprzednie 
złożenie w oddziale PKO Banku Polskiego lub serwisie iPKO oświadczenia o wyrażeniu zgody na przekazywanie do PKO Ubezpieczenia informacji o uczestnictwie w PPK lub PPE. 
W przypadku braku lub wycofania powyższej zgody uprawnienia do zniżek nie będą mogły zostać zweryfikowane.
Informacja o aktualnej wysokości zniżek w składce, obowiązujących dla poszczególnych ubezpieczeń, dostępna jest u Ubezpieczyciela: tel. 22 541 08 92 dla ubezpieczeń 
OnkoPlan i Bezpieczny Plan lub tel. 81 535 67 66 dla ubezpieczeń Moje Podróże24, Mój Dom24 i Tak Podróżuję. Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora
Ochronę ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia OnkoPlan i ubezpieczenia na życie Bezpieczny Plan świadczy PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA. 
Ochronę ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia Mój Dom24, Moje Podróze24 i Tak Podróżuję świadczy PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Szczegółowe informacje o 
ubezpieczeniach, w tym o ograniczeniach i wyłączeniach odpowiedzialności, a także czasie trwania i zakresie terytorialnym umowy ubezpieczenia, znajdują się w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia (OWU) oraz odpowiednio – Karcie Produktu albo w Dokumencie zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym, właściwych dla 
poszczególnych produktów ubezpieczeniowych, dostępnych na stronie: www.pkoubezpieczenia.pl.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjno-reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny,
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