
  Renta dla dziecka lub bliskich – wyjątkowe rozwiązanie! 
   Zapewnij stałą, comiesięczną pomoc finansową dla dzieci lub bliskich osób gdyby Ciebie zabrakło. 
 

  Czym jest Renta? 
Renta jest ubezpieczeniem przeznaczonym głównie dla rodziców mających na utrzymaniu dzieci. 
W przypadku gdy Ciebie zabraknie, Generali Życie TU SA będzie wypłacać stałą, comiesięczną rentę dla 
Twojego dziecka, w wysokości określonej przez Ciebie. Rentę można stworzyć również dla innych osób, 
które są dla Ciebie bliskie, bez względu na ich wiek i stopień pokrewieństwa. 

Długość trwania umowy oraz wysokość renty określasz indywidualnie dla każdego dziecka  
lub osoby bliskiej.   Ubezpieczenia bez KARENCJI!  Ochrona na całym świecie 24/7. 

        

        Wybierasz wysokość miesięcznej renty w przypadku: 

 Twojej śmierci w wypadku komunikacyjnym 

 Twojej śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku 

 Twojej śmierci (naturalnej lub z powodu dowolnej choroby) – opcja nieobowiązkowa i można ją  
zastąpić kupionym jednocześnie ubezpieczeniem z jednorazową wypłatą (przykład podany na dole). 
 

Celem Renty jest zapewnienie stałych, comiesięcznych środków pieniężnych na życie lub na dalszą  
edukację Twojego dziecka (dzieci) na wypadek Twojej śmierci. 
To bardzo ważne, aby w obliczu tak poważnego nieszczęścia jak nagła śmierć rodzica mieć od razu szybką  
i regularną pomoc finansową, pozwalającą na utrzymanie, naukę i realizację planów dzieci. 
W momencie gdy Twoje dziecko ukończy 25 rok życia, będzie mogło zdecydować o jednorazowej wypłacie 
całej pozostałej (niewypłaconej jeszcze) kwoty świadczenia, które może przeznaczyć na dowolny cel  
(np. na dokończenie edukacji, wsparcie przy zakupie mieszkania, założenie własnej rodziny itp.). 
 

 Renta – przykłady                  UWAGA: składka w zdarzeniach NW i WK nie zależy od wieku rodzica! 

Lp. 
Rodzaj RENTY miesięcznej  
(zależy od rodzaju wypadku) 

Wysokość Renty 
(miesięczna) 

Suma wypłat  
(przez okres 3 lat) 

Składka miesięczna 
(na 1 odbiorcę Renty) 

1 
Śmierć w Wypadku Komunikacyjnym 8 000 zł 288 000 zł 

23,56 zł 
Śmierć w Nieszczęśliwym Wypadku 3 000 zł 108 000 zł 

2 
Śmierć w Wypadku Komunikacyjnym 9 000 zł 324 000 zł 

28,35 zł 
Śmierć w Nieszczęśliwym Wypadku 4 000 zł 144 000 zł 

3 
Śmierć w Wypadku Komunikacyjnym 10 000 zł 360 000 zł 

33,14 zł 
Śmierć w Nieszczęśliwym Wypadku 5 000 zł 180 000 zł 

4 
Śmierć w Wypadku Komunikacyjnym 12 000 zł 432 000 zł 

36,81 zł 
Śmierć w Nieszczęśliwym Wypadku 5 000 zł 180 000 zł 

5 
Śmierć w Wypadku Komunikacyjnym 14 000 zł 504 000 zł 

40,48 zł 
Śmierć w Nieszczęśliwym Wypadku 5 000 zł 180 000 zł 

6 
Śmierć w Wypadku Komunikacyjnym 15 000 zł 576 000 zł 

45,27 zł 
Śmierć w Nieszczęśliwym Wypadku 6 000 zł 288 000 zł 

 

Do powyższych RENT warto jednocześnie dokupić ubezpieczenie na życie z ochroną chorobową ONKO Plus.  
Dzięki temu rodzic jest chroniony także w przypadku Poważnych Zachorowań (nowotwory nawet do 80.000 zł). 
Zaletą tego rozwiązania jest taka sama składka bez względu na wiek i płeć  rodzica (od 18 do 70 roku życia). 
Oba rodzaje ubezpieczeń (Renta i ONKO Plus) wymagają dobrego stanu zdrowia (krótka ankieta medyczna). 
 

Przykłady świadczeń i składek w Ubezpieczeniu ONKO Plus: 
Śmierć ubezpieczonego / zawał, udar 25 000 zł / 30 000 zł 50 000 zł / 80 000 zł 150 000 zł / 200 000 zł 

Nowotwór złośliwy / inne 44 choroby 40 000 zł / 12 000 zł 65 000 zł / 25 000 zł 80 000 zł / 30 000 zł 

Składka miesięczna 30,00 zł 47,00 zł 75,00 zł 
 

 Nie zwlekaj. Zadzwoń. Zapytaj o szczegóły. Poradź się.                         Jarosław Kaczmarek – tel. 600 148 603 
 Zakup RENTY w pełni Online (bez użycia papieru).                                             Więcej na:  www.agentariusz.pl 


