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We
take
CARE

SIGNAL IDUNA
Twoim partnerem w biznesie
Jesteśmy firmą, która pomaga innym firmom.
Jesteśmy ludźmi, którzy pomagają innym ludziom.

Ponad 100 lat tradycji
	
Od ponad 100 lat zapewniamy bezpieczeństwo naszym Klientom.

Nasze doświadczenie i profesjonalni pracownicy są gwarancją najwyższej jakości
świadczonych usług.
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Siedziba
SIGNAL IDUNA
w Dortmundzie

Grupa
SIGNAL IDUNA

Siedziba
SIGNAL IDUNA
w Hamburgu

	
Grupa SIGNAL IDUNA powstała w Niemczech z połączenia SIGNAL w Dortmundzie

oraz IDUNA Nova w Hamburgu. Firma działa na niemieckim rynku ubezpieczeniowym
od ponad stu lat, osiągając status jednej z największych instytucji finansowo-ubezpieczeniowych.

Obecnie
na sukces grupy pracuje 16 towarzystw ubezpieczeniowych i cztery spółki finansowe
w Niemczech. Firma prężnie rozwija się również w Polsce, w Rumunii, na Węgrzech
i w Szwajcarii. Łącznie SIGNAL IDUNA zatrudnia ponad 12 500 pracowników w biurach
i sieciach sprzedaży, zapewniając bezpieczeństwo ponad 10 milionom Klientów.

SIGNAL IDUNA w Polsce
	W Polsce SIGNAL IDUNA obecna jest od 2001 roku, oferując kompleksowe
pakiety ubezpieczeń zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i grupowych.
S ystematycznie wzmacniana pozycja rynkowa poparta dobrą
znajomością lokalnych uwarunkowań i elastyczność w podejściu
do wyzwań biznesowych, gwarantują budowanie rzeczywistej
ochrony ubezpieczeniowej oraz rzetelność we współpracy
z Partnerami i Klientami.

Siedziba
SIGNAL IDUNA
w Warszawie
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SIGNAL IDUNA rozumie potrzeby
Przedsiębiorców
	Kierowanie firmą jest odpowiedzialnym i wymagającym zadaniem.
Dzień w dzień Kadra Managerska podejmuje ważne decyzje,
które mogą wpłynąć na losy całej firmy. Wyjście naprzeciw
oczekiwaniom rynku, Klientów i partnerów biznesowych
przy jednoczesnym respektowaniu potrzeb pracowników
wymaga pełnego zaangażowania, ale jest też kluczem
do sukcesu.
 by sprostać tym wyzwaniom Pracodawca potrzebuje
A
wsparcia rzetelnego i niezawodnego partnera, któremu
może zaufać. Mamy ponad stuletnie doświadczenie
na niemieckim rynku ubezpieczeniowym, a od ponad
dziesięciu lat działamy także w Polsce.
Wiemy, przed jakimi wyzwaniami stoją zarządzający
firmami i doskonale rozumiemy, jak ważne jest
bezpieczeństwo finansowe zarówno dla Pracodawcy,
jak i Pracowników.
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Oferta idealnie dopasowana
do Twoich potrzeb
	Każda firma jest inna i potrzebuje indywidualnych rozwiązań
ubezpieczeniowych. Dlatego przedstawimy Ci ofertę idealnie skrojoną
na miarę Twoich potrzeb, w zależności od rodzaju prowadzonej
działalności, wielkości firmy oraz innych faktorów. Tylko w ten sposób
możesz być pewien, że bezpieczeństwo Twojej firmy oraz Pracowników
jest w dobrych rękach.
	
Oferujemy szeroki wachlarz ubezpieczeń grupowych, który umożliwia
nam wyjście naprzeciw Twoim indywidualnym potrzebom.
Po zapoznaniu się z charakterem prowadzonej przez Ciebie działalności,
nasi pracownicy chętnie przedstawią propozycję ochrony, która zapewni
optymalny poziom bezpieczeństwa w każdej sytuacji. Powierz zabezpieczenie
Twojej firmy i jej Pracowników ekspertom!
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Z SIGNAL IDUNA
zyskuje Pracodawca
q 	Wzrost motywacji kluczowych Pracowników
q 	Wzrost atrakcyjności Pracodawcy na rynku pracy
q 	Efektywny instrument Human Resources
q 	Korzystny wpływ na lojalność Pracowników
q 	Bezpieczeństwo Pracowników i ich rodzin w rękach ekspertów
q 	Oferta dopasowana do indywidualnych potrzeb firmy
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Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA.

„Wydajność, wynagradzanie oraz lojalność pracowników
stanowią największe wyzwania polityki personalnej.”
(źródło: The Boston Consulting Group and the World Federation  
of People Management Associations)

„40% pracodawców obawia się, że ich najlepsi pracownicy mogliby opuścić firmę.
W centrum uwagi znajdują się szczególnie poniższe zagadnienia:
• Konkurencyjność wynagrodzenia - 34%
• Zachowanie wysokiego poziomu produktywności - 33%
• Lojalność najlepszych pracowników - 31%
• Syndrom wypalenia zawodowego u pracowników - 30%
• Zapewnienie pracownikom atrakcyjnych możliwości rozwoju - 25%”
(źródło: Career Builder Survey)

„Ubezpieczeni i zadowoleni pracownicy są ponadprzeciętnie produktywni.
Aby osiągnąć ten cel i więcej, europejscy pracodawcy nieustannie starają
się ulepszać miejsca pracy.”
(źródło: The 5th European Working Conditions Survey, Eurofound)
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Pionierzy na rynku
ubezpieczeń zdrowotnych
	Jako pierwsi wprowadziliśmy na rynek polski ubezpieczenia
zdrowotne z leczeniem szpitalnym. Stale staramy się ulepszać
naszą ofertę ubezpieczeń zdrowotnych i dopasowywać ją
do rozwijającego się rynku oraz do rosnących wymagań
naszych Klientów.
	Dzięki otwarciu własnej przychodni Centrum Medyczne
SIGNAL IDUNA mamy pewność, że dostarczane przez nas
usługi charakteryzują się stałą wysoką jakością.

Zapewniamy
bezpieczeństwo finansowe
	Oferujemy grupowe ubezpieczenia na życie, zapewniając
Przedsiębiorcom oraz Pracownikom bezpieczeństwo finansowe
niezbędne w trudnych sytuacjach życiowych. Ochrona świadczona
jest na całym świecie, przez całą dobę. Naszą zaletą jest elastyczność
- możliwość dopasowania zakresu i poziomu ochrony
do indywidualnych potrzeb Klienta.
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Elastyczna
ochrona ubezpieczeniowa
	SIGNAL IDUNA posiada wieloletnie doświadczeni w obsłudze
sektora przedsiębiorstw, dzięki temu dobrze rozumie ich potrzeby.
Nasza oferta zawsze uwzględnia specyfikę danej branży
i jest dopasowana do indywidualnych oczekiwań
ubezpieczanej Firmy.

Specjaliści na rynku
ubezpieczeń turystycznych
	SIGNAL IDUNA zajmuje wiodącą pozycję na rynku
ubezpieczeń turystycznych. Dzięki naszemu długoletniemu
doświadczeniu i ugruntowanej pozycji rynkowej jesteśmy
kompetentnym partnerem dla Klientów biznesowych.
Obejmujemy ochroną ubezpieczeniową osoby wyjeżdżające
za granicę w celach służbowych.
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Grupowe
ubezpieczenie zdrowotne
	SIGNAL IDUNA oferuje profesjonalną opiekę medyczną
dla Pracowników.

Ubezpieczenia
zdrowotne

Korzyści dla Ciebie:

• mniejsze ryzyko powikłań zdrowotnych

i ilość czasu spędzanego na zwolnieniach lekarskich

• oszczędność czasu traconego w kolejkach przychodni
• komfortowe warunki w razie leczenia szpitalnego
• gwarancja poczucia bezpieczeństwa i komfortu

psychofizycznego, a zatem również - sił do pracy

Jedna z największych sieci placówek medycznych
na terenie całej Polski
SIGNAL IDUNA dysponuje siecią ponad 800 placówek ambulatoryjnych
oraz ponad 80 szpitali. Gwarantujemy, że niezależnie od tego gdzie mieszkasz,
będziesz w stanie dotrzeć do najbliższej placówki SIGNAL IDUNA
w czasie nie dłuższym niż 30 minut.
 a życzenie Klienta jesteśmy w stanie poszerzyć
N
naszą sieć o nowe placówki medyczne,
tak aby jak najlepiej wyjść naprzeciw
Państwa potrzebom.

800 placówe
80 szpita k
li
m a x.
30 minut
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We Take care - dbamy o Ciebie!
Korzyści dla Twoich Pracowników:

• wszystkie badania i wizyty lekarskie są wykonywane bez jakichkolwiek limitów
• dostęp do najlepszych wyspecjalizowanych placówek na terenie całego kraju
• dostęp do lekarza pierwszego kontaktu w ciągu 24 godzin,
a do lekarza specjalisty w terminie 5 dni roboczych

• specjalistyczna infolinia Call Center działa 24 godziny na dobę
przez 7 dni w tygodniu

Najszerszy zakres usług medycznych
	W odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby każdego Ubezpieczonego SIGNAL IDUNA
oferuje pełen zakres usług ambulatoryjnych (wraz z medycyną pracy) i usług szpitalnych.
 ielimitowany dostęp do wszystkich usług medycznych oraz brak skierowań
N
do specjalistów umożliwiają kompleksową opiekę zdrowotną.
 bezpieczenie zdrowotne SIGNAL IDUNA jest także gwarancją stabilności
U
finansowej w sytuacjach krytycznych, takich jak pobyt w szpitalu
i w przypadku poważnych zachorowań (np. zawał serca).

Prawo wyboru
	Proponujemy elastyczne rozwiązania na miarę
Twoich potrzeb. Sam decydujesz o tym,
jaki pakiet jest dla Ciebie najlepszy
- jesteśmy elastyczni.
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Ubezpieczenia
na życie
- Multiochrona

Ubezpieczenie na życie
- Multiochrona
	Multiochrona to program ubezpieczeniowy, zapewniający
poczucie bezpieczeństwa Pracownikom i członkom ich rodzin.
Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego
oraz Współubezpieczonych.
Zalety produktu:

• Szeroki zakres ubezpieczenia
• Pełna ochrona ubezpieczeniowa przy znacznie mniejszej składce
niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego

• Świadczenia nie podlegają opodatkowaniu, nie mogą być zajęte przez sąd
oraz są wolne od roszczeń wierzycieli

• Ubezpieczenie działa przez całą dobę, na całym świecie
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Ubezpieczenie turystyczne
	Ubezpieczenie Business Travel zapewnia opiekę
na całym świecie: obejmuje ubezpieczenie kosztów
leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków,
bagażu podróżnego i odpowiedzialności cywilnej.
	Oferujemy trzy warianty ubezpieczenia
Business Travel: STANDARD, SUPER
oraz SUPER VIP.

Ubezpieczenia
turystyczne
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Nasza koncepcja
„SIGNAL IDUNA chroni Twoją Firmę”:

Dokładna
analiza
potrzeb
Twojej firmy

1
2

Przygotowanie
indywidualnej
oferty
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Dopracowanie
szczegółów
i finalizacja
umowy

3

Profesjonalna
obsługa także
po zawarciu
umowy
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J eśli są Państwo zainteresowani
spotkaniem z naszym Przedstawicielem,
zapraszamy do kontaktu:
Michał Cabaj
Senior Key Account Manager
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A.
ul. Przyokopowa 31
01-208 Warszawa
tel. kom. +48 600 975 568

SIGNAL IDUNA
chroni
Twoją Firmę

SIGNAL IDUNA szczyci się ponad 100-letnim doświadczeniem, jako jedno z największych
towarzystw ubezpieczeniowych w Niemczech. Na rynku polskim istnieje od 2001 roku.
Oferuje cztery linie ubezpieczeniowe: zdrowotną, życiową, majątkową oraz turystyczną.

Osobiste doradztwo jest dla nas ważne, dlatego staramy się być blisko Ciebie:

SIT 0132/??.14

www.signal-iduna.pl

