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PRAKTYCZNY PRZEWODNIK
UBEZPIECZENIOWY - UK
Z nami zabezpieczysz wszystko,
co jest dla Ciebie najważniejsze.

UBEZPIECZENIE OD NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
– INCOME PROTECTION
Czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się jak wyglądałoby
nasze życie i kondycja finansowa w momencie kiedy
nie bylibyśmy zdolni pracować przez kilka tygodni,
miesięcy, a nawet lat?
Każda osoba pracująca w pierwszej kolejności powinna rozważyć ten
rodzaj ochrony, gdyż gwarantuje nam regularny dochód (wolny
od podatku) w przypadku choroby, wypadku, kontuzji lub innego
uszczerbku na zdrowiu, przez który nie możemy pracować. Szczególnie
rekomendowany dla osób samozatrudnionych oraz tych, których
pracodawca nie zapewnia żadnego świadczenia chorobowego.
Dzięki tej polisie mamy zabezpieczenie finansowe i regularne wpływy
nawet w sytuacji kiedy nie możemy pracować przez kilka lat.
There are other providers of Payment Protection Insurance [ShortTerm Income Protection] and other products designed to protect
you against loss of income. For impartial information about insurance,
please visit the website at www.moneyadviceservice.org.uk.

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE – LIFE INSURANCE
Celem ubezpieczenia na życie jest zapewnienie ochrony finansowej
naszym bliskim w przypadku ewentualnej śmierci. Niskim nakładem
finansowym możemy zabezpieczyć przyszłość naszej
rodziny oraz osób, na których najbardziej nam zależy.
Dostępne formy polis na życie:
* terminowe lub bezterminowe
* odnawialne
* gwarantowane dla osób powyżej 50-go roku życia
* terminowe z opcją zamiany na bezterminowe
Uwaga na produkty pochodne, np. Accidental Death
Protection, które wypłacają odszkodowanie jedynie w przypadku
śmierci wypadkowej.

UBEZPIECZENIE OD CHORÓB KRYTYCZNYCH
– CRITICAL ILLNESS COVER
W przypadku poważnego zachorowania lub diagnozy
choroby przewlekłej ubezpieczyciel wypłaca nam
jednorazowe odszkodowanie, które jest wolne
od podatku. Otrzymane pieniądze dadzą nam komfort
finansowy w tych ciężkich momentach i będziemy mogli spożytkować
je na dowolny cel - leczenie, rehabilitacja, spłata kredytu, dodatkowy
czas wolny od pracy. Do najczęstszych okoliczności, w których klienci

korzystają z tej polisy należą: choroby nowotworowe, zawał, choroby
serca, wylew i stwardnienie rozsiane. Dodatkowo większość firm
ubezpieczeniowych automatycznie gwarantuje bezpłatne
ubezpieczenie naszych dzieci nawet do wieku 21 lat.

UBEZPIECZENIE WYPADKOWO-CHOROBOWE
I OD UTRATY ZATRUDNIENIA- ASU
Krótkoterminowe ubezpieczenie zarobków, które
wypłaca nam comiesięczne benefity. Dostępne opcje:
1. Wypadki i Choroby - Accident & Sickness
2. Utrata zatrudnienia - Unemployment
3. Wypadki, Choroby i Utrata zatrudnienia - Accident,
Sickness & Unemployment

UBEZPIECZENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO
– MORTGAGE PROTECTION
Polisa tego typu gwarantuje nam spłatę kredytu
w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Dodatkowo
mamy możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o opcję
z wypłatą odszkodowania w przypadku diagnozy
choroby krytycznej.

PRYWATNE UBEZPIECZENIE MEDYCZNE
– PRIVATE MEDICAL INSURANCE
Prywatne ubezpieczenie medyczne pokrywa koszty
związane z prywatnym leczeniem. Wiele osób
decyduje się na wybór tego ubezpieczenia ze względu
na selekcję i jakość placówek, w których możemy być
leczeni, jak również czas dostępu - jesteśmy poza listą
oczekiwania NHS.

UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ MAJĄTKU
– HOME INSURANCE
Pakiet podstawowy zabezpiecza naszą nieruchomość
przed różnymi zdarzeniami losowymi, takimi jak zalanie,
pożar, czy kradzież. Dodatkowo mamy możliwość
ubezpieczenia wyposażenia domu - co zazwyczaj
obejmuje meble, sprzęt AGD i RTV, komputery, biżuterię, itp. Istnienie
również opcja uwzględnienia ochrony dóbr osobistych używanych
poza domem, tj. telefon, aparat, tablet. Ponadto możemy wykupić
benefit pokrywający koszty pomocy prawnej do £50,000 - Family Legal
Protection.
W przypadku ubezpieczeń nieruchomości oraz wyposażenia domu
rekomendujemy tylko jednego ubezpieczyciela – Legal & General.
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Na co powinniśmy zwracać uwagę
przy wyborze naszej polisy:
okres gwarancji ubezpieczenia
rodzaj składek - gwarantowane lub
niegwarantowane (rewizyjne)
kluczowe warunki ubezpieczenia
wykluczenia
benefity dodatkowe
statystyki wypłacalności odszkodowań
firm ubezpieczeniowych

www.pfadvisors.co.uk

Aby umówić się na wstępną konsultację,
skontaktuj się z nami pod numerem
0203 488 1751 lub info@pfadvisors.co.uk
Prestige Financial Advisers Ltd
West World, Westgate
London, W5 1DT

