
Nowe grupowe ubezpieczenie 
na życie: Aegon i Signal Iduna



Duża i rosnąca grupa docelowa

• blisko 2,1 mln firm (mikro + małe + średnie)*

• około 10 mln pracowników
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Ubezpieczenia grupowe w Polsce

*) PARP: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2019 

**) KNF: Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń IV/2019; 

Perspektywiczny rynek ubezpieczeń grupowych

• ponad 8,4 mld zł składki**

• niemal 40% rynku ubezpieczeń na życie

• rośnie o około 6% rok do roku

Jeden z najpopularniejszych benefitów 

pracowniczych

Rosnąca świadomość wartości ochrony 

ubezpieczeniowej

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/D_sprawozdanie_statystyczne_IVQ2019_69316.xlsx


Dla małych i średnich firm – od 20 do 250 pracowników
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Nasza oferta jest dla wszystkich

Dla dużych firm – pow. 250 pracowników

Dla mikroprzedsiębiorstw – od 3 do 20 pracowników

Zróżnicowane podejście do przygotowania ofert dla różnych segmentów:

• Proste i szybkie oferty dla mniejszych firm

• Indywidualne „szyte na miarę” rozwiązania dla większych pracodawców 



• Polisa „szyta na miarę” – zakres ubezpieczenia do wyboru 
spośród aż 73 umów dodatkowych

• Rozbudowana ochrona na wypadek chorób – aż 55 schorzeń 
w zakresie, w tym nowotwory o niższym stopniu 
zaawansowania

• 8 specjalistycznych procedur medycznych w zakresie umowy 
leczenia specjalistycznego m.in. chemio/radioterapia, 
wszczepienie rozrusznika plus szeroki assistance medyczny

• Brak karencji – ochrona już od pierwszego dnia

• Wysokie sumy ubezpieczenia – bez górnego limitu 
w umowie głównej

• Nowoczesne narzędzia on-line – elektroniczny proces 
przystąpienia i samodzielna obsługa polisy 
przez pracodawcę
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Czym chcemy się wyróżnić?
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Nowoczesne narzędzia = sprawna obsługa

Salesforce CRM do zarządzania 

procesem sprzedaży

System do kwotacji i generowania ofert: 

elastyczne obliczanie składek, wybór sum 

i zakresu ubezpieczenia oraz automatyczne 

generowanie oferty dla klienta

e-Deklaracja do samodzielnego 

przystępowania do ubezpieczenia

Aplikacja do obsługi polisy 

przez przedstawiciela firmy

Dla Pracowników i Partnerów: Dla Klientów:
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Zapraszamy do współpracy!

Michał Jakubowski
Dyrektor ds. Biznesu Korporacyjnego
TEL: 668 686 255
Michal.Jakubowski@aegon.pl

Michał Cabaj
Biuro Sprzedaży Agencyjnej 
TEL: 600 975 568
Michal.Cabaj@signal-iduna.pl

Krzysztof Konstanciuk
Biuro Sprzedaży Korporacyjnej 
TEL: 694 751 387
Krzysztof.Konstanciuk@signal-iduna.pl

Kontakt dla Brokerów i Agentów:
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