
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

INFORMACJA PRASOWA 

 

Ubezpieczenia komunikacyjne Liberty Direct w ING 
 

ING Bank Śląski wprowadził do swojej oferty ubezpieczenia komun ikacyjne firmy Liberty Direct. 

Nowy produkt jest dost ępny poprzez system bankowo ści internetowej lub telefon.  

 

- „Ubezpieczenia komunikacyjne to produkt, którego nie było dotychczas w ofercie naszego banku. Grupa 

ING specjalizuje się bowiem w ubezpieczeniach na Ŝycie. Teraz zdecydowaliśmy się na rozbudowanie oferty 

i dzięki współpracy z Liberty Direct rozszerzyliśmy ją o ubezpieczenia komunikacyjne. Tak jak my, oferuje 

ona nowoczesne i konkurencyjne cenowo produkty finansowe przez internet” - powiedział Michel Zuidgeest, 

manager ING Banku Śląskiego odpowiedzialny za wdroŜenie w ubezpieczeń Liberty Direct.  

 

„Dzięki współpracy z ING Bankiem Śląskim moŜemy bezpośrednio dotrzeć z naszą ofertą do szerokiej grupy 

osób. Klientom banku oferujemy pakiety OC + Mini Assistance + Zielona Karta, OC + AC oraz OC + AC 

Premium. Ponadto, kaŜdy ma równieŜ moŜliwość dokupienia ubezpieczenia Premium Assistance oraz NNW. 

Współpraca z ING jest dla nas kolejnym krokiem, który pozwoli na umocnienie naszej pozycji w czołówce 

firm ubezpieczeniowych działających w systemie direct w Polsce” – powiedział Rafał Karski, dyrektor 

marketingu Liberty Direct w Polsce.  

 

Chcąc skorzystać z oferty ubezpieczeniowej, wystarczy wejść na stronę internetową Banku, kliknąć w link 

Liberty Direct i wybrać odpowiednią opcję ubezpieczenia. MoŜna je równieŜ kupić dzwoniąc na specjalny 

numer telefonu dla klientów ING Banku – (22) 589 92 92. Opłaty za nowo zakupiony produkt moŜna dokonać 

jednorazowo lub w ratach - co pół roku, kwartał lub co miesiąc. 

 

- „ING Bank Śląski będąc duŜym dystrybutorem produktów finansowych – bankowych, inwestycyjnych, 

ubezpieczeniowych i emerytalnych, nie poprzestaje na rozszerzaniu oferty. Dzięki programowi bankujesz-

kupujesz nasi klienci mogą równieŜ robić bezpieczne i tanie zakupy w internecie. Te wszystkie elementy 

składają się na nową strategię banku, której celem jest osiągniecie pozycji najbardziej internetowego banku 

w Polsce” – dodał M. Zuidgeest. 

 

 

 

Warszawa, 02.12.2008 r. 



 

 

 

 

 

 

  

 
ING Bank Śląski  jest jednym z największych banków w Polsce, który obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i 
podmioty gospodarcze. Rozbudowana sieć ponad 430 placówek, ponad 670 bankomatów i ponad 300 wpłatomatów, 
szeroka oferta kart płatniczych oraz internetowy dostęp do kont osobistych i firmowych stanowi nowoczesna ofertę i 
platformę współpracy z pozostałymi podmiotami Grupy ING. Grupa ING jest wywodzącą się z Holandii, globalną 
instytucją finansową świadczącą usługi z zakresu bankowości, ubezpieczeń i zarządzania aktywami dla klientów 
detalicznych i korporacyjnych w ponad 50 krajach. Zatrudnia ponad 114 tysięcy pracowników w wielu znakomitych 
firmach, które obsługują swoich klientów pod marka ING. 
 
Liberty Direct  to marka naleŜąca do amerykańskiej grupy ubezpieczeniowej Liberty Mutual, pod którą dostępny jest 
pełen portfel ubezpieczeń komunikacyjnych: OC, AC, NNW, Assistance. Produkty Liberty Direct sprzedawane są przez 
polski oddział Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. za pośrednictwem telefonu i internetu.  
Liberty Mutual  jest międzynarodową grupą ubezpieczeniową świadczącą kompleksowe usługi w 24 krajach Ameryki, 
Europy i Azji. Firma działa w Stanach Zjednoczonych od 1912 roku i jest na tamtejszym rynku jedną z największych 
instytucji ubezpieczeniowych. Liberty Mutual oferuje pełną gamę produktów ubezpieczeniowych dla Klientów 
indywidualnych i instytucjonalnych. Jedną z najwaŜniejszych linii biznesowych grupy Liberty Mutual są ubezpieczenia 
komunikacyjne dla klientów indywidualnych. Od kilkudziesięciu lat grupa prowadzi działalność na rynkach 
międzynarodowych, w tym równieŜ w Europie – jej produkty dla klientów instytucjonalnych oferowane są niemal na 
wszystkich rynkach europejskich, natomiast w segmencie klientów indywidualnych grupa Liberty Mutual obecna jest 
Portugalii, Turcji oraz Hiszpanii.  
 

 

Dodatkowych informacji udzielaj ą: 

 

Biuro Prasowe ING Banku Śląskiego 
Piotr Utrata 
T   22 820 40 22   
M  601 308 378 
E   piotr.utrata@ingbank.pl 
 

Publicis Consultants Rowland 

Ewa Pitera 

T 22 593 91 00 

M 607 480 222 

E e.pitera@rowland.pl 


