
 

 

Warszawa, 25 lipca 2017 r.  

 

Informacja prasowa  

Pramerica Życie wypłaciła jeszcze więcej świadczeń klientom  

 

Pramerica Życie TUiR SA wypłaciła więcej świadczeń w pierwszej połowie 2017 roku niż  

w analogicznym okresie ubiegłego roku. Suma wypłaconych świadczeń za okres styczeń-

czerwiec 2017 wyniosła 41,5 mln PLN, a to o 15,4% więcej niż w pierwszym półroczu 2016 roku.   

 

– Coraz więcej klientów dostrzega potrzebę ochrony zdrowia i życia. Z przeprowadzonego przez nas 

badania "Pramerica Insight: Polacy i Amerykanie o finansach osobistych" wynika, że Polacy na 

pierwszym miejscu w swoich priorytetach finansowych stawiają możliwość pokrycia niespodziewanych 

wydatków na leczenie (68%). To potwierdza rosnącą popularność umów dodatkowych chroniących 

zdrowie klienta i zapewniających wypłaty świadczeń w razie poważnego zachorowania, uszczerbku na 

zdrowiu, czy pobytu w szpitalu. A takie wypłaty, częstsze i w większym wolumenie wpływają znacząco 

na ogólną wartość wypłaty świadczeń. – wyjaśnia Iwona Wiśniewska- Jacak, Dyrektor Działu Wypłaty 

Świadczeń w Pramerica Życie.  

 

Wzrost wypłaty świadczeń powiązany jest z rosnącą sprzedażą polis. Składka przypisana brutto polis 

indywidualnych na koniec drugiego kwartału 2017 jest o 4,9% wyższa od wyniku z analogicznego 

okresu w 2016 roku, natomiast w ramach ubezpieczeń grupowych wzrost ten wynosi 11,3%. 

 

Średni czas wypłaty świadczeń w Pramerica Życie, liczony od daty skompletowania dokumentacji 

niezbędnej do ustalenia wysokości świadczenia, w minionym półroczu wyniósł 2 dni. Warto podkreślić, 

że ustawowy termin na wypłatę świadczenia wynosi 30 dni.  

 

–  Wypłata świadczenia to nic innego jak spełnienie obietnicy, którą dajemy klientom w momencie 

zawarcie umowy ubezpieczenia. Zdajemy sobie również sprawę z tego, że wypłata świadczenia wiąże 

się najczęściej z tragicznymi i niezwykle trudnymi sytuacjami naszych klientów, jak śmierć, choroba 

lub nieszczęśliwy wypadek. Dlatego staramy się jak najszybciej wypłacić należne świadczenia i 

choćby w ten sposób pomóc im lub ich bliskim w tych wyjątkowo ciężkich chwilach – wyjaśnia Iwona 

Wiśniewska-Jacak.  

 

Dodatkowe informacje:  

Małgorzata Morańska, malgorzata.moranska@pramerica.pl, Tel. (+48) 660 755 238 
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Pramerica Życie TUiR SA należy do grupy kapitałowej Prudential Financial, Inc.- jednej z największych instytucji finansowych 

na świecie z ponad 140-letnią historią. W Polsce oferujemy ubezpieczenia na życie o jednym z najszerszych zakresów ochrony. 

 

 Na rynku wyróżnia nas wyjątkowa dbałość o Klientów i ich zaufanie a także najwyższe standardy obsługi. Naszym Klientom 

dajemy realne oparcie finansowe w momencie, gdy tego najbardziej potrzebują, a przez cały okres współpracy chronimy to, co 

dla nich najważniejsze, pomagając im czerpać więcej z życia. Tworzymy przyjazne i oparte na szacunku środowisko pracy, w 

którym ambitni i wyjątkowi ludzie mogą się rozwijać, realizować swój potencjał i osiągać sukcesy. Dzięki stabilnym 

fundamentom - naszym wartościom - towarzyszącym nam w codziennej pracy wspólnie tworzymy firmę, która wspiera klientów 

w realizacji ich celów życiowych i odpowiada na ich dynamicznie zmieniające się potrzeby. Więcej na www.pramerica.pl  

Prudential Financial, Inc., spółka zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, nie jest powiązany w żaden sposób z Prudential 

plc, spółką zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii. Więcej informacji na temat PFI można znaleźć na stronie www.prudential.com. 

 

 

 


