
Concordia Ubezpieczenia

ŻYCIE KAPITAŁ

Życie Kapitał to ubezpieczenie, dzięki któremu możesz chronić nie tylko swoje życie, ale zapewnić 

sobie i swojej rodzinie dodatkowe w 100% gwarantowane środki na cel, który będziesz chciał 

zrealizować w przyszłości. Zacznij realizować swoje cele już dziś. Może odkładasz na „czarną godzinę”,

może na posłanie dziecka na studia, a może przezornie myślisz o emeryturze.

Szczegóły na stronie: www.concordiaubezpieczenia.pl

ŻYCIE CASCO

Życie Casco to ubezpieczenie na życie zapewniające Twojej rodzinie bezpieczeństwo finansowe 

w przypadku Twojej śmierci lub inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Miej 

świadomość codziennych zagrożeń i ubezpiecz się.

WIĘCEJ INFORMACJI

ŻYCIE PLUS

Życie Plus to ubezpieczenie na życie promujące profilaktykę zdrowotną, czyli przeprowadzanie 

regularnych badań. Concordia doceniając taką postawę, wypłaci Ci wyższe świadczenia w przypadku 

wystąpienia chorób. Zakres ubezpieczenia, proponowany do tej pory w ofercie ubezpieczeń 

pracowniczych, teraz dostępny jest także dla Ciebie.

WIĘCEJ INFORMACJI

ŻYCIE PLUS 100 000

Życie Plus 100 000 to ubezpieczenie, które charakteryzuje się dwiema cechami: przystępną składką 

oraz wysokimi sumami ubezpieczenia. Stanowi idealne dopełnienie ubezpieczeń grupowych 

oraz indywidualnych. Może być również zawierane samodzielnie.

WIĘCEJ INFORMACJI

ŻYCIE KOMFORT

Życie Komfort jest produktem uniwersalnym, który zabezpiecza Kredytobiorcę na wypadek 

niepożądanych zdarzeń takich jak ciężka choroba, wypadek, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby. 

Produkt ten może służyć zabezpieczeniu spłaty różnego rodzaju umów zadłużeniowych. Życie Komfort 

jest także produktem dedykowanym Klientom Banku, którzy nie posiadają umów kredytowych, 

ale mimo tego chcą zabezpieczyć siebie i swoich najbliższych.

http://www.concordiaubezpieczenia.pl/
http://www.concordiaubezpieczenia.pl/klient-indywidualny/produkt/ty-i-twoja-rodzina/zycie-plus-100-000,48.html
http://www.concordiaubezpieczenia.pl/klient-indywidualny/produkt/ty-i-twoja-rodzina/Zycie-plus,5.html
http://www.concordiaubezpieczenia.pl/klient-indywidualny/produkt/ty-i-twoja-rodzina/Zycie-casco,4.html


WIĘCEJ INFORMACJI

ŻYCIE PLUS KLIENTA BANKU

Życie Plus Klienta Banku to ubezpieczenie na życie promujące profilaktykę zdrowotną, czyli 

przeprowadzanie regularnych badań. Concordia doceniając taką postawę wypłaci Ci wyższe 

świadczenia w przypadku wystąpienia chorób. Zakres ubezpieczenia, proponowany do tej pory 

w ofercie ubezpieczeń pracowniczych, teraz dostępny jest także dla Ciebie.

WIĘCEJ INFORMACJI

INDYWIDUALNE NNW
NNW Indywidualne to ubezpieczenie chroniące Ciebie i Twoich bliskich w każdym miejscu i czasie 

od następstw nieszczęśliwych wypadków. Masz możliwość ubezpieczenia się w jednym z najszerszych 

dostępnych na rynku zakresów.

WIĘCEJ INFORMACJI

UBEZPIECZENIA CONCORDIA

CONCORDIA FIRMA

Prowadzenie firmy to ciągłe wyzwania i ryzyko. Jej bezpieczeństwo finansowe może być zagrożone 

przez pożar, zalanie, kradzież, czy inne zdarzenie losowe, których nie potrafisz obecnie określić. Nie 

pozwól się zaskoczyć – z odpowiednią polisą nie musisz obawiać się przykrych niespodzianek losu.

WIĘCEJ INFORMACJI

CONCORDIA BIZNES CESJA

Concordia Biznes to oferta ubezpieczeń majątkowych, która zapewni Twojej firmie bezpieczeństwo 

finansowe w razie nieprzewidzianych zdarzeń takich jak: zalanie, pożar, czy kradzież, a dzięki Ochronie

Prawnej Wierzytelności będziesz mógł m.in. sprawdzić wiarygodność swojego kontrahenta 

oraz skutecznie dochodzić roszczeń od dłużników. Chroń majątek swojego przedsiębiorstwa.

WIĘCEJ INFORMACJI

CONCORDIA PROFIT

Concordia Profit to pakiet ubezpieczeń majątkowych, który zapewni Twojej firmie ochronę finansową 

w razie nieprzewidzianych zdarzeń takich jak: awaria, wybuch czy kradzież. Specjalnie dopasowany 

do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa pakiet obejmuje najczęściej występujące w działalności 

gospodarczej ryzyka. Chroń majątek swojego przedsiębiorstwa – bądź bezpieczny.

http://www.concordiaubezpieczenia.pl/przedsiebiorca/produkt/majatek-firmy/concordia-biznes,37.html
http://www.concordiaubezpieczenia.pl/przedsiebiorca/produkt/majatek-firmy/concordia-firma,37.html
http://www.concordiaubezpieczenia.pl/klient-indywidualny/produkt/ty-i-twoja-rodzina/nnw-indywidualne,7.html
http://www.concordiaubezpieczenia.pl/klient-banku/produkt/ty-i-twoja-rodzina/Zycie-plus-klienta-banku,74.html
http://www.concordiaubezpieczenia.pl/klient-banku/produkt/ty-i-twoja-rodzina/zycie-komfort,60.html


WIĘCEJ INFORMACJI

CONCORDIA AUTO

Concordia Auto to pakiet ubezpieczeń majątkowych, chroniący pojazdy firmowe i ich pasażerów. 

Oprócz obowiązkowego OC może zapewnić środki na zakup nowego samochodu, gdy użytkowany 

do tej pory zostanie skradziony lub pokrycie kosztów jego naprawy w razie uszkodzenia. Dzięki 

ubezpieczeniu Auto Assistance Twoi pracownicy poruszający się pojazdami dostawczymi otrzymają 

pomoc na drodze w razie wypadku lub awarii. Concordia Auto zawiera również możliwość 

ubezpieczenia Ochrony Prawnej, NNW dla kierowcy i pasażerów, a także unikalne – na polskim rynku –

ubezpieczenie OC za szkody w środowisku.

WIĘCEJ INFORMACJI

CONCORDIA TURYSTA

Concordia Turysta to ubezpieczenie majątkowe, dzięki któremu Twoi pracownicy mogą bezpiecznie 

wyjechać w podróż służbową, posiadając ochronę w postaci polisy dającej poczucie bezpieczeństwa 

i gwarancję pomocy w trakcie podróży.

WIĘCEJ INFORMACJI

 

http://www.concordiaubezpieczenia.pl/przedsiebiorca/produkt/pracownicy/concordia-turysta,23.html
http://www.concordiaubezpieczenia.pl/przedsiebiorca/produkt/majatek-firmy/concordia-auto,21.html
http://www.concordiaubezpieczenia.pl/przedsiebiorca/produkt/majatek-firmy/concordia-profit,1.html
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