
Jak najlepiej zabezpieczyć potrzeby  
ubezpieczeniowe młodych ludzi?

top 10 obaw osób  
w wieku 18-25 lat

proc. respondentów 
obawiających się ryzyka

proc. respondentów  
uznających ryzyko za 

prawdopodobne w swoim życiu
Wskaźnik ryzyka

1 Śmierć najbliższej osoby 89% 51% 70%

2 Ciężka choroba najbliższej osoby 90% 42% 66%

3 Brak pieniędzy na leczenie poważnej choroby 78% 51% 65%

4 Ocieplenie klimatu 47% 65% 56%

5 Wypadek samochodowy 69% 42% 55%

6 Brak pieniędzy na starość 70% 41% 55%

7 Brak/utrata pracy 64% 46% 55%

8 Nowotwór 78% 31% 55%

9 Brak dostępu do opieki medycznej 67% 42% 55%

10 Samotność 66% 39% 53%

Produkty ubezpieczeniowe,  
które warto wziąć pod uwagę: 

Wydatek miesięcznie – ok 100 zł. 

zapytaj pracodawcę, czy nie zechciałby za nie współpłacić. Korzyści: dostęp do profilaktyki, 
szybki dostęp do specjalistów – badania i lekarze w ciągu kilku dni,  

a nie tygodni czy miesięcy! Nie masz czasu na kolejki! 

z opcją dla wynajmujących – nie musisz być właścicielem  
mieszkania, by chronić swój majątek. 

Ubezpieczenie możesz wykupić jako osobny produkt lub wraz z polisą mieszkaniową. 

Koszt: od kilkudziesięciu złotych miesięcznie 

ppk

Koszt: Kilkaset zł rocznie

chroń swoje auto, np. od spadających gałęzi, powodzi błyskawicznej, ale też  
kradzieży, czy w razie stłuczki. Ponad 8 tys. zł wynosi średnia szkoda z AC –  

masz tyle pieniędzy, by naprawić swoje auto? 

Korzyści: dowolnie kształtowana suma ubezpieczenia, pomoc w razie  
złamania, urazu, poparzenia.

Koszt – w zależności od sumy ubezpieczenia i zakresu – od kilkudziesięciu złotych rocznie. 

ubezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych wypadków i urazów – dla każdego, 
ponieważ wypadki zdarzają się wszystkim i wszędzie. Dla aktywnych,  

uprawiających np. wyczynowo sport – opcje dla sportowców. 

Korzyści: ochrona bliskich (rodziców, partnera, rodzeństwa lub wspólnika), w razie naszej śmierci  

dostaną wsparcie finansowe, ale też ochrona dla siebie na wypadek np. nowotworu czy udaru. 

 

Przykład:  

Ochrona życia i zdrowia

przy zakupie polisy mieszkaniowej, nie zapomnij o tym  
ubezpieczeniu – chroni cię, gdy wyrządzisz komuś szkodę. 

Ubezpieczenia majątkowe – chronią na  
wypadek katastrof pogodowych, pożarów,  
zalania, kradzieży, dewastacji 

nie ruszaj bez nich na zagraniczne wycieczki.  

Koszty leczenia za granicą mogą być ogromne,  

karta EKUZ nie wystarczy!  

Młoda kobieta podczas wyprawy szlakiem zamków nad Loarą złamała nogę. W pobliżu  

nie było państwowego szpitala, za który można byłoby zapłacić kartą EKUZ, a stan jej 

zdrowia wymagał przewiezienia do szpitala. Trafiła do szpitala prywatnego, w którym 

natychmiast udzielono jej pomocy, przeprowadzono badania i zoperowano nogę.  

Powrót do Polski wymagał specjalistycznego środka transportu.

92ZŁ
200TYS.ZŁ MIESIĘCZNIE

Ubezpieczenie na wypadek 
nowotworu

po trzech latach 
zdiagnozowano 
nowotwór

ubezpieczyciel wypłacił 
świadczenie

Pomyśl o tym już w pierwszej pracy! Im wcześniej,  
tym więcej pieniędzy odłożonych na starość. 

35LAT, 180TYS.ZŁ 
zarabiający średnią krajową 

 (ok. 3700 netto), 
 wpłacający na PPK stawkę 

podstawową (2 proc. pensji),

Człowiek, który przystąpił do 
PPK w wieku

jeśli będzie oszczędzał 30 lat, 
zgromadzi na emeryturę prawie

Odkładając takie same 
pieniądze poza PPK, oszczędziłby 
na starość niecałe 60 tys. zł.

By uniknąć wielu złych zdarzeń, warto im zapobiegać. Jak? Wystarczy np. zdjąć nogę z gazu,  

przestrzegać przepisów drogowych. Zabezpieczyć rzeczy, gdy pojawiają się komunikaty  

RCB o zbliżającej się złej pogodzie. 

Koszty leczenia i transportu łącznie wyniosły  
71 tyś zł. Orientacyjna składka za ubezpieczenie –  
60-100 zł na dwutygodniowy pobyt.

Nie da się ubezpieczyć od ryzyka samotności, ale wiele produktów ubezpieczeniowych pomoże nam  

finansowo, gdy wydarzy się coś złego – jedną z trosk ludzi samotnych jest to, skąd znajdą wsparcie  

w razie ciężkiej choroby, wypadku czy utraty mienia.  Ubezpieczenia zapewniają finansowe wsparcie, 

gdy dzieje się coś złego – chroń swoje bezpieczeństwo finansowe.

PR I VATE

W wyniku kolizji z samochodem, zniszczone zostało lusterko, maska i przednia szyba. 

Ubezpieczyciel wypłacił 35 tys. na naprawy, z tytułu ubezpieczenia OC w życiu prywatnym 

rowerzysty. Roczna składka rowerzysty: 30 zł.

Ubezpieczenie na życie z opcją na wypadek ciężkich zachorowań 

nnw

ubezpieczenie zdrowotne

zabezpieczenie na starość

ubezpieczenie mieszkania / domu

OC w życiu prywatnym

AC

Ubezpieczenia turystyczne


