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Aktywne Życie w nowej odsłonie 
 

 

 Ubezpieczenie na życie Aktywne Życie ma teraz szerszy zakres ochrony 

 Dodana została pomoc medyczna po nieszczęśliwym wypadku 

 Ogólne warunki ubezpieczenia i dokumenty zostały napisane w sposób prosty i 

czytelny dla klientów 

 Składka zaczyna się już od 39 groszy za dzień ochrony 

 

 
 

Ubezpieczenie Aktywne Życie zapewnia pomoc po nieszczęśliwych wypadkach. Obecnie produkt został 

odświeżony i zmodyfikowany. UNIQA wprowadziła trzy warianty tego ubezpieczenia z szerokim zakresem 

ochrony. Obejmuje on uszczerbki na zdrowiu i pobyty w szpitalu. Od teraz klient wybiera spośród trzech 

pakietów. Są one zróżnicowane wysokością ochrony oraz wypłacanych świadczeń. Składka jest zależna od 

wariantu i stała przez cały okres ubezpieczenia. A zaczyna się już od 140 zł za rok. Składkę można opłacać 

kwartalnie, półrocznie lub za cały rok z góry. Dodana została także pomoc medyczna (assistance medyczny i 

opiekuńczy) po nieszczęśliwym wypadku. Zgodnie z programem Prosto po polsku prowadzonym przez UNIQA 

w Polsce, ogólne warunki ubezpieczenia i dokumenty zostały napisane w prosty i czytelny dla klientów sposób. 

 

- Ubezpieczenie Aktywne Życie jest przeznaczone dla każdego, kto szuka dobrego i niedrogiego 

ubezpieczenia. I  kto chce zabezpieczyć siebie i rodzinę w krótkim okresie. Umowę podpisuje się bowiem na 

rok. Polisę można kontynuować w kolejnych latach. Klient nie musi pamiętać o przedłużaniu polisy, przed 

rocznicą otrzyma ofertę wznowienia na kolejny rok – mówi Izabela Kobylińska, dyrektor ds. rynku w pionie 

UNIQA dla Ciebie, UNIQA.  

 

Klienci mogą sami dobrać pakiet odpowiedni do potrzeb. Zakres ochrony obejmuje świadczenia w przypadku 

śmierci lub odniesienia obrażeń w nieszczęśliwym wypadku, w tym także w wypadku komunikacyjnym. Gdy 

ubezpieczony zginie w wypadku komunikacyjnym świadczenie zostaje podwyższone o 50 000 zł.  

 

- Wypłata świadczenia za urazy powstałe w wyniku wypadku następuje natychmiast, na podstawie 

dokumentacji medycznej. Bez konieczności zakończenia leczenia czy rehabilitacji i oczekiwania na komisję 

lekarską. Klient otrzymuje również świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu, począwszy od pierwszego 

dnia. Jest ono podwajane, gdy przebywa na OIOM – mówi Izabela Kobylińska.  

 

Ubezpieczenie daje możliwość skorzystania z pakietu assistance po nieszczęśliwym wypadku. Poszkodowany 

może skorzystać z wizyty lekarza pierwszego kontaktu i pielęgniarki  oraz konsultacji lekarzy specjalistów. Ma 



 

 

także zapewniony dostęp do badań laboratoryjnych, ultrasonografii, tomografii i rehabilitacji powypadkowej, 

dostawy leków, transportu medycznego, opieki lub transportu opiekuna do dzieci czy osób niesamodzielnych. 

 
 

 

 

UNIQA Polska  

Spółki UNIQA w Polsce koncentrują się na trzech segmentach. Są to UNIQA dla Ciebie, czyli oferta dla klientów indywidualnych, UNIQA 

dla Biznesu, czyli ubezpieczenia dla firm oraz UNIQA dla Mieszkalnictwa, czyli polisy dla klientów z sektora mieszkalnictwa. Dla tych 

trzech segmentów ma kompleksową ofertę ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych i życiowych. UNIQA jest liderem w 

ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Ubezpiecza 70 proc. spółdzielni mieszkaniowych i ponad 40 

proc. wspólnot mieszkaniowych. Polisy UNIQA można kupić w placówkach wyłącznych, jak też w multiagencjach oraz u brokerów. UNIQA 

zdobyła tytuł Superbrands 2020. Otrzymała odznakę Customers’ Friend – Przyjaciel Klientów. Uzyskała tytuł Instytucji Roku nadany przez 

niezależny portal MojeBankowanie.pl za rok: 2015, 2016, 2017 i 2018. Pod koniec 2017 r. ubezpieczenie mienia za składką płatną 

miesięcznie, które dedykowane jest lokatorom spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, po raz trzeci uzyskało certyfikat „Dobra Polisa”. Z 

kolei w 2018 r. ubezpieczenie na życie Beztroskie Dziecko zostało wyróżnione tytułem Rodzinnej Marki Roku. Inwestorem strategicznym 

spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG. 

 

Więcej informacji: www.uniqa.pl 

 

Grupa UNIQA 

Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. Około 20 tys. 

pracowników i partnerów wyłącznych obsługuje ponad 10 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w 

Austrii z ponad 21-proc. udziałem w rynku. W 2019 r. Grupa UNIQA zebrała 5,4 mld euro składki. Działa w 18 krajach europejskich. Jest 

obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na 

Węgrzech, w Kosowie, Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji oraz na Ukrainie. Do Grupy UNIQA należą 

również spółki ubezpieczeniowe w Szwajcarii i Liechtensteinie. 

 

Więcej informacji: www.uniqagroup.com 
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