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Szanowni Państwo!
Zdajemy sobie sprawę, że prowadzenie firmy, także niewielkiej, to poważne wyzwanie. Niezależnie od rodzaju działalności,
kluczowe jest skupienie się na klientach, ale równie istotne jest, żeby znaleźć dobrych pracowników i ograniczyć rotację
w dotychczasowym zespole.
W niewielkich firmach zarządzanie i relacje z pracownikami to często jedno z najpoważniejszych wyzwań. Wysoka
podaż miejsc pracy to jedna z głównych, ale nie jedyna przyczyna tego stanu rzeczy. Pracownicy szukają wciąż nowych
ścieżek kariery i lepszych warunków, a to często obiecują największe firmy. Lepsze warunki to nie tylko płace, ale
i benefity pozapłacowe. W tym obszarze trudno małej firmie konkurować z potężnym przedsiębiorstwem, które
dysponuje rozbudowanym systemem kafeteryjnym.
W celu lepszego rozpoznania trendów rynkowych i żeby Was wesprzeć, zrealizowaliśmy badanie* dotyczące
najważniejszych potrzeb pracowników małych firm. Zidentyfikowaliśmy ich potrzeby, a także czynniki, które mają wpływ
na lojalność wobec pracodawcy.
Z naszego badania wynika m.in., że ok. 80% pracowników oczekuje indywidualnego traktowania, uwzględniającego
różnorodność ich potrzeb. To jedno z ich najważniejszych wymagań. To dobra informacja! Można konkurować z większymi
pracodawcami na polu, na którym większym firmom trudniej jest coś zaoferować pracownikom. Można konkurować
i wygrywać walkę o pracowników, proponując im benefity dostosowane do ich potrzeb - np. elastyczne, indywidualnie
dobrane ubezpieczenia. Według 84% badanych taki benefit mógłby zwiększyć zadowolenie z pracy. Chcielibyśmy,
żebyście z naszą pomocą zyskali przewagę. Zapraszamy do lektury wniosków z naszego badania i kontaktu. Razem
zbudujmy unikalny program ubezpieczeń dla Waszych zespołów. Stwórzmy indywidualnie dopasowane rozwiązanie,
które jest czymś więcej niż ubezpieczeniem.

Bożena Trzaska

Dyrektor ds. Rozwoju Produktów Ochronnych

* Na zlecenie MetLife badanie zrealizowała firma badawcza SW Research. Badanie było realizowane w marcu i kwietniu 2019 r. na losowo dobranej próbie
łącznej N=1608. Z tej próby wybrano 486 osób, które pracują w firmach zatrudniających do 20 osób. Na podstawie ich odpowiedzi sformułowano wnioski
dotyczące pracowników mniejszych firm.
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Staż pracy w małych firmach
Statystycznie rzecz biorąc, rotacja w małych firmach jest na ogół większa niż w dużych. Małe firmy charakteryzują się
stosunkowo największą liczbą osób o stażu pracy krótszym niż rok. To blisko 26% ich pracowników. Jednocześnie odsetek
osób, które mają tak krótki staż pracy jest znacznie niższy w większych firmach. W przedsiębiorstwach od 21 do powyżej
250 pracowników to tylko 10-14% ogółu zatrudnionych.
Podobnie wygląda to w przypadku osób pracujących w jednej firmie przez okres 1-2 lat. W małych firmach to znów ok. 25%
zatrudnionych, ale w największych mniej, tylko ok. 17%. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele – np. to, że małe
firmy często same istnieją na rynku relatywnie krótko. Niemniej może to jednak wskazywać także na poszukiwanie przez
pracowników nowych miejsc pracy po krótkim okresie.

Jak długo pracujesz
w obecnym miejscu pracy?
(Dane w procentach)

1,0
28,6

20,2

25,5

24,7

Krócej niż 1 rok
1-2 lata
3-5 lat
Powyżej 5 lat
Nie wiem / trudno powiedzieć
Badaniem objęliśmy ponad 1608 osób, ale kluczowe były dla nas wnioski z odpowiedzi 486
respondentów pracujących w mniejszych firmach, zatrudniających do 20 osób.

Rotacja w małych firmach jest
większa niż w dużych
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Zrozumienie indywidualnych potrzeb - jedna z trzech
najważniejszych potrzeb pracowników
Żeby przekonać się, co może zwiększać lojalność pracownika, zadaliśmy respondentom pytania o najważniejsze czynniki,
które zwiększają ich przywiązanie do firmy. Zaproponowaliśmy wiele pozycji, ale uczestnicy mieli wskazać maksymalnie
trzy, które są dla nich najważniejsze.
Najczęściej wskazywanym atrybutem okazała się przyjazna atmosfera. Wśród najważniejszych czynników, które mają
wpływ na lojalność wobec pracodawcy, wskazało ją prawie 60% pracowników małych firm. Atmosfera pracy okazuje się
najważniejsza bez względu na wielkość przedsiębiorstwa.
Bliskość miejsca zamieszkania ma znaczenie dla niemal tak samo dużej grupy i jest czynnikiem, który ma poważny wpływ
na przywiązanie do miejsca pracy dla 57% badanych zatrudnionych w małych firmach. Potrzeba ta jest większa na wsi,
mniejsza w dużych, dobrze skomunikowanych miastach.
Listę trzech najważniejszych przyczyn przywiązania do obecnego miejsca pracy zamyka zrozumienie i indywidualne
podejście do pracowniczych potrzeb. Tę odpowiedź wskazało około 40% ankietowanych, niemal niezależnie od
wielkości firm, w których pracują.
Na liście, z której uczestnicy badania wybierali ważne dla nich pozycje, umieściliśmy też specjalne ubezpieczenie
(np. życiowe, zdrowotne). Okazało się, że taki rodzaj świadczenia jest dla wielu pracowników dużo ważniejszy (24%)
niż np. opcja współfinansowania zajęć rekreacyjnych i aktywności sportowej poza pracą (karty typu MultiSport, 14%),
dobrze wyposażone biuro (ok.12%) czy rekreacja w miejscu pracy (ok. 6%).
Zdecydowana większość pracowników oczekuje pozytywnej motywacji i traktowania w sposób, który uwzględnia
różnorodność, wynikającą z ich odmiennych sytuacji życiowych, potrzeb i aspiracji. Niestety, nie ma uniwersalnego
benefitu dla zakochanego w ekstremalnych sportach singla, matki z trójką dzieci, opiekuna osoby niepełnosprawnej
i osoby zmagającej się z przewlekłą chorobą. Tu jest potencjał do wykorzystania.

Które z poniższych czynników najbardziej zwiększyłyby Twoje przywiązanie
do firmy, co sprawia, że chcesz pracować w niej dłużej?
58,6%

Przyjazna atmosfera

57,4%

Bliskość miejsca zamieszkania

39,3%

Zrozumienie i indywidualne podejście firmy do moich potrzeb
Różnorodność, kontakt z ludźmi o różnych zainteresowaniach

24,5%

Specjalne ubezpieczenie (np. życiowe i zdrowotne) dla Ciebie i Twojej rodziny

24,1%

Współfinansowanie karty-abonamentu na usługi typu siłownia
Nowoczesne, dobrze wyposażone biuro
Dodatkowe atrakcje w biurze; piłkarzyki, stół do tenisa stołowego itp.
Inne
Nie wiem / trudno powiedzieć

14,0%
11,9%
5,6%
4,5%
3,5%

N=486

Indywidualne podejście firmy do potrzeb
pracownika jest kluczowe dla 40% osób
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Komentarz eksperta
Oprócz dużego znaczenia, jakie pracownicy przywiązują do tego, w jakiej atmosferze i z kim pracują oraz bliskości miejsca
pracy, cenią też możliwość skorzystania z ubezpieczenia oferowanego pracownikom i ich rodzinom przez pracodawcę.
Docenienie tego bonusu przez ankietowanych wynika z dość powszechnej świadomości ograniczeń, jakie niesie ze
sobą uczestnictwo w systemach publicznych. Co ciekawe, pracownicy małych firm wyżej cenią ubezpieczanie niż karty
umożliwiające korzystanie z zajęć czy obiektów sportowych, co wskazywałoby, że zmienia się też ich perspektywa –
większe znaczenie mają te benefity, które dają długoterminowe korzyści.
Posiadanie dodatkowego ubezpieczenia zwiększa poczucie bezpieczeństwa pracowników, dając im poczucie, że w trudnej
sytuacji mogą liczyć na dodatkowe wsparcie. Poza tym oferowanie przez pracodawcę ubezpieczenia dla pracowników
może być odbierane jako element inwestowania pracodawcy w pracownika i potwierdzenie zamiaru dłuższej współpracy.
Objęcie dodatkową ochroną rodziny pracownika może być traktowane jako element zindywidualizowanego podejścia
uwzględniającego sytuację rodzinną, co – jak wskazują prezentowane badania – wydaje się być elementem cenionym
przez zatrudnionych.
Ankietowani pracownicy małych firm zauważają, że dostosowanie świadczeń oferowanych przez pracodawcę do
osobistych preferencji i oczekiwań pracownika może zwiększyć zadowolenie z pracy oraz lojalność wobec pracodawcy.
Wydaje się, że jest to wskazanie zarówno dla pracodawców, jak i firm oferujących ubezpieczenia, że nie ma jednego
uniwersalnego produktu odpowiedniego dla wszystkich, ale konieczne jest takie jego indywidualizowanie, aby trafiał
w potrzeby konkretnych osób.

Monika Fedorczuk
Konfederacja Lewiatan
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Pracownicy uważają, że pracodawcy mogliby lepiej
dostosować korzyści do ich potrzeb
Osoby zatrudnione w małych firmach doceniają zaangażowanie pracodawców. Większość, około 70% ankietowanych,
uważa, że pracodawca dba o ich potrzeby. Część (ok. 32%) ocenia te starania bardzo wysoko. Jednocześnie jednak
ok. 20% osób uważa, że ich pracodawcy nie starają się odpowiedzieć na ich indywidualne potrzeby.
Małe firmy mają w tym względnie dużo większe możliwości, także ze względu na skalę, w której działają. Dla porównania
- w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 250 pracowników, odsetek osób zadowolonych z działania swojego
pracodawcy na tym polu to niecałe 60%.
Mimo pozytywnego nastawienia do wysiłków pracodawców, zatrudnieni w małych firmach uważają, że mogłoby być
lepiej. Prawie 80% ankietowanych uważa, że dostosowanie benefitów do ich oczekiwań przyczyniłoby się do większego
zadowolenia z pracy.
W dużych firmach ten odsetek jest większy. W przedsiębiorstwach zatrudniających od 101 do 250 pracowników i w tych,
gdzie pracuje ponad 250 pracowników, aż 90% uważa, że pracodawca mógłby bardziej się postarać, oferując korzyści
lepiej dostosowane do potrzeb zespołu.
Potwierdza to możliwą konkurencyjność zatrudnienia w małych firmach w stosunku do dużych przedsiębiorstw! W dużych
przedsiębiorstwach, gdzie dodatkowe korzyści są z konieczności standardowe, takie same dla każdego pracownika,
poziom niezadowolenia wśród zatrudnionych jest wyższy niż w małych firmach. Dobrze jest postawić na indywidualizację.

Jak ocenił(a)byś podejście firmy,
w której pracujesz, do indywidualnych
potrzeb pracowników?

Czy uważasz, że firma, w której
pracujesz mogłaby lepiej dostosować
świadczenia pracownicze, np. dodatkowe
benefity do Twoich preferencji, oczekiwań i potrzeb?

(Dane w procentach)

(Dane w procentach)

5,8

8,2

1,6
32,1

13,2

9,3
29,8

12,1

47,1

40,7
Firma bardzo stara się dostosować do moich oczekiwań
i preferencji każdego pracownika (np. dot. czasu pracy)

Tak, zdecydowanie

Firma stara się szanować preferencje i potrzeby każdego
pracownika, ale tylko w podstawowym zakresie

Raczej tak

Firma nie stara się odpowiadać na moje indywidualne
potrzeby, osobiste oczekiwania i preferencje pracowników

Raczej nie

Firma w ogóle nie dba o indywidualne podejście, osobiste
potrzeby pracowników

Zdecydowanie nie

Nie wiem / trudno powiedzieć

Nie wiem / trudno powiedzieć

N=486

N=486

80% pracowników uważa, że firma mogłaby lepiej
odpowiadać na ich indywidualne potrzeby
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Indywidualne ubezpieczenie podnosi atrakcyjność
pracy i lojalność pracownika
Prawie 90% pracowników małych firm uważa, że ich związek z przedsiębiorstwem stanie się znacznie bardziej trwały, jeśli
pracodawca dostosuje benefity, na przykład dodatkowe ubezpieczenia, do ich indywidualnych, konkretnych potrzeb.
To oznacza, wracając do wcześniejszych przykładów, inny pakiet dla aktywnego sportowo singla, inny dla rodziny
z trójką dzieci, inny dla opiekuna osoby niepełnosprawnej i jeszcze inny dla osoby chorującej i cierpiącej na zaawansowaną
cukrzycę i z powodu towarzyszących jej dolegliwości. Gama możliwości jest tu naprawdę szeroka. Tymczasem
standardowe ubezpieczenie na życie i ogólna, prywatna opieka medyczna, typowe dla oferty pracowniczej dużych firm,
zaspokajają tylko podstawowe potrzeby, wspólne dla wszystkich tych osób. Warto skoncentrować się na tym, co te osoby
różni i w jakich obszarach należy każdą z nich wesprzeć.
Dla pracowników dużych firm dopasowane indywidualnie ubezpieczenia także są niezwykle istotne. Ich wagę dla lojalności
wobec pracodawców wskazuje około 90% zatrudnionych. Jak się więc okazuje, to świetna karta przetargowa w walce
o specjalistów na rynku, która mogłaby stanowić o sile i atrakcyjności małych przedsiębiorstw.
Niestety zdecydowana większość małych firm w ogóle nie oferuje dodatkowych ubezpieczeń swoim pracownikom.
Tylko około 32% respondentów twierdząco odpowiedziało na pytanie o dodatkowe ubezpieczenie oferowane przez
ich pracodawcę. Jednocześnie w dużych firmach (powyżej 100 osób) to norma dla ponad połowy pracowników.
Aż 59% pracowników firm zatrudniających do 20 osób jest pozbawione korzyści tego typu.

Czy wg Ciebie dostosowanie świadczeń
firmy (np. dodatkowych ubezpieczeń)
do osobistych preferencji, oczekiwań każdego
pracownika mogłoby zwiększyć zadowolenie
ludzi z pracy, ich przywiązanie do firmy?

Czy firma, w której pracujesz
oferuje Ci dodatkowe ubezpieczenie,
które współfinansuje?

(Dane w procentach)

(Dane w procentach)

0,6 9,1
6,0

9,1
32,3

38,9

45,5

58,6

Tak, zdecydowanie

Tak

Raczej tak

Nie

Raczej nie

Nie wiem

Zdecydowanie nie
Nie wiem / trudno powiedzieć

N=486

N=486

Indywidualne ubezpieczenie zwiększyłoby
przywiązanie do firmy 90% pracowników
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Wykształceni pracownicy to większe wymagania
Pracownicy z wyższym wykształceniem znacznie częściej niż osoby z niższym wykształceniem są zdania, że pracodawca
mógłby lepiej dopasować świadczenia pracownicze do ich indywidualnych potrzeb. Wśród osób z najniższym
wykształceniem większe wymagania wobec swojej firmy ma tylko 18%. Tymczasem wśród pracowników z wykształceniem
średnim na mały wysiłek pracodawcy włożony w dopasowanie benefitów do potrzeb zespołu wskazuje już 34%
zatrudnionych. Wśród osób z wykształceniem wyższym to już prawie 40%.
Podobnie rozkładają się opinie pracowników dotyczące związku między indywidualnym podejściem pracodawcy do
potrzeb zatrudnionych, a satysfakcją, jaką daje praca w firmie. Im wyższe wykształcenie pracowników, tym większa waga
benefitów pozapłacowych i znaczenie dopasowanie ich do indywidualnych wymagań.
Elastycznie dobrane świadczenia są ważne dla wszystkich. Jednak np. wśród osób z najwyższym wykształceniem,
niemal 2x częściej niż wśród osób z wykształceniem podstawowym, wskazywany jest bezpośredni związek pomiędzy
przywiązaniem do miejsca pracy, a dobranymi indywidualnie świadczeniami.

Odsetek osób wskazujących, że ich pracodawcy mogliby lepiej
dostosować świadczenia dla pracowników do ich indywidualnych potrzeb,
w zależności od wykształcenia respondentów
38,9%

Wyższe

34,2%

Średnie

29,9%

Zasadnicze zawodowe
Podstawowe/gimnazjalne

17,6%
N=486

Lepiej wykształceni pracownicy to większe wymagania
dotyczące indywidualizacji świadczeń
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Komentarz eksperta
Mamy do czynienia z sytuacją dotychczas w Polsce bezprecedensową, czyli funkcjonowaniem tak zwanego rynku
pracownika. Po długim okresie, cechującym się wysokim bezrobociem i wyraźnie dominującą pozycją pracodawców
w relacjach z pracownikami, nadszedł czas, w którym popyt na pracę jest zdecydowanie wyższy niż podaż tejże pracy.
W związku z tym pracodawcy muszą o najlepszych pracowników konkurować. Z badania wynika, że czynniki, które mogą
najskuteczniej zwiększyć przywiązanie pracownika do miejsca pracy, są trzy. Pierwszy - najskuteczniejszy - to przyjazna
atmosfera w miejscu pracy. Poza faktem, że jest najczęściej przez pracowników wymienianym, jest też w istocie czynnikiem
najtańszym. Drugi, na który pracodawcy nie mają szczególnego wpływu w kontekście sytuacji pojedynczych osób, to
bliskość miejsca pracy do miejsca zamieszkania. Trzeci zaś to indywidualne podejście do potrzeb pracownika.
Wygląda więc na to, że pracodawcy - konkurując z innymi podmiotami o pracowników - bardzo dużo zyskać mogą,
zwracając uwagę na miękkie aspekty swoich relacji z pracownikami, przez które rozumiemy zarówno tworzenie przyjaznej
atmosfery, jak i otwarcie na zindywidualizowane potrzeby, specyficzne dla każdego pracownika, uzależnione od jego
cech charakteru, a także zajmowanego stanowiska. Wnioskując z badania - kombinacja tych dwóch czynników powinna
przynieść dobre efekty dla każdego pracodawcy, któremu zależy na pozyskaniu nowych pracowników, czy też utrzymaniu
w firmie dotychczasowej załogi. To dobre wiadomości dla mniejszych pracodawców - podmiotów mikro i małych ponieważ są one dużo bardziej elastyczne, niż korporacje, a zatem są w stanie znacznie szybciej odpowiedzieć na potrzeby
swoich pracowników.

Jakub Bińkowski

ZPP, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Sekretarz Departamentu Prawa i Legislacji

9

Metodologia badania
Celem badania była analiza tych potrzeb i oczekiwań pracowników małych firm wobec pracodawców, które mają
największy wpływ na lojalność i przywiązanie zatrudnionych do miejsca pracy w kontekście dynamicznej pracowniczej
rotacji na rynku.
Badaniu poddano próbę 486 pracowników firm zatrudniających do 20 osób, określonych później wspólnym mianem
małych firm.
Na te same pytania odpowiedziało w naszym badaniu także 491 pracowników przedsiębiorstw zatrudniających
od 21 do 100 osób, 240 pracowników firm zatrudniających od 101 do 250 osób i 391 pracowników dużych firm,
z zatrudnieniem powyżej 250 osób. Łącznie na pytania zawarte w ankietach odpowiedziało 1608 osób.
Badanie zostało zrealizowane w marcu i kwietniu 2019, przez agencję SW RESEARCH, metodą CAWI, czyli
wywiadów on-line, na panelu internetowym SW Panel.

Struktura demograficzna
(Dane w procentach)

Płeć
56,8

43,2
Mężczyzna

Kobieta

Kategoria wiekowa
17,3

32,9

do 24 lat

25-34 lata

31,5

18,3

35-49 lat

Powyżej 50 lat

Wykształcenie
1,4

45,5

48,1

4,9
Podstawowe / gimnazjalne

Zasadnicze zawodowe

Średnie

Wyższe

Miesięczny dochód netto
4,9

21,0

20,6

14,4 8,2

30,9

Poniżej 1000 PLN

1001-2000 PLN

2001-3000 PLN

3001-5000 PLN

Powyżej 5000 PLN

Odmowa odpowiedzi
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MetLife
Każdy Ważny dla Twojej firmy
CO TO JEST?
Ubezpieczenie dla małych i średnich zakładów pracy zapewniające
INDYWIDUALNE parametry dla każdego pracownika.

DLA KOGO?
Właścicieli firm małych i średnich, którzy chcą dbać
o swoich pracowników i bliskich.

NA JAKICH ZASADACH?

zł

zł

Ubezpieczenie dopasowane
do potrzeb każdego

Szeroka ochrona
MetLife Każdy Ważny to wsparcie finansowe
w razie choroby, wypadku lub w najtrudniejszych
sytuacjach, takich jak utrata bliskich.

Ty i Twoi pracownicy sami wybieracie zakres
ochrony i sumy ubezpieczenia dopasowane do
Waszych potrzeb i potrzeb Waszych bliskich,
ponieważ każdy z nas jest inny, każdy jest ważny.

Pieniądze to jeszcze nie wszystko

Dodatkowe usługi – tu i teraz

Ty i Twoi pracownicy macie możliwość
bezpłatnego korzystania z assistance, usług,
które są dopasowane do zakresu ochrony
przy określonej sumie ubezpieczenia.

Możesz wybrać dla siebie i swoich pracowników
jeden bonus:
• zakupy ze zniżką
• konsultację lekarską przez telefon, e-lekarz 24.

DLACZEGO WARTO?
1. Stała składka przez 5 lat umowy.
2. Poza ubezpieczeniem na życie oferta może obejmować dodatkową ochronę pracownika i jego
bliskich, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami, np.:
• ubezpieczenia na życie, na zdrowie oraz od następstw wypadków na dowolną sumę;
• bezpłatne usługi assistance dopasowane do wybranych umów dodatkowych przy wyższych
kwotach ubezpieczenia;
• uszkodzenie ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku - w tym lżejsze jak zwichnięcia lub
skręcenia;
• zdiagnozowanie jednej z wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia poważnej
choroby, takiej jak udar lub zawał (nawet przy łagodniejszej postaci).
3. Dla pracodawcy uwzględnione wsparcie prawne: Asystent Prawny dla Twojej firmy.
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Umowy dodatkowe:

Pieniądze na walkę
z nowotworem

Pieniądze na walkę
z cieżką chorobą

Diagnoza Nowotworu (F)

Poważne Choroby (F)

Przy diagnozie nowotworu liczy się czas, aby jak
najszybciej rozpocząć leczenie, oraz pieniądze na
długotrwałą, kosztowną terapię. Umowa Diagoza
Nowotworu (F) to wypłata świadczenia w przypadku
diagnozy m.in.:

Umowa Poważne Choroby (F) obejmuje szereg chorób:

• nowotworu złośliwego,
• raka przedinwazyjnego,
• niezłośliwego nowotworu mózgu,
• nowotworu skóry.

• układu krążenia,
• układu nerwowego,
• narządów wewnętrznych,
• układu kostno-mięśniowego i skóry,
• zakaźnych i pasożytniczych
oraz inne poważne choroby, opisane
w warunkach ubezpieczenia.

Warto poznać opinię
innych lekarzy

Pieniądze dla Ciebie
po wypadku

Zagraniczna Konsultacja Medyczna (F)

Trwałe Inwalidztwo po Wypadku (F)

Umowa Zagraniczna Konsultacja Medyczna (F)
to możliwość zweryfikowania diagnozy choroby
oraz przyjętego planu leczenia przez specjalistów
medycznych WorldCare International Ltd.

Umowa Trwałe Inwalidztwo po Wypadku (F)
zapewnia wsparcie finansowe, jeśli uszkodzenie ciała
spowodowane wypadkiem jest trwałe. Wtedy otrzymasz
pieniądze, które pomogą Ci dostosować się do tej
niespodziewanej sytuacji życiowej.

Konsultacja medyczna obejmuje m.in.:
• nowotwór,
• zawał mięśnia sercowego,
• udar mózgu,
• stwardnienie rozsiane,
• niewydolność nerek,
• cukrzycę,
• porażenie i niedowład.

Może to być:
• jednorazowa wypłata, jako procent sumy ubezpieczenia
w zależności od stopnia trwałego inwalidztwa, już od 1%
oraz
• miesięczna wypłata przez 10 lat w przypadku trwałego
inwalidztwa minimum 50%.
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Pieniądze dla Ciebie
po wypadku

Bezpieczeństwo finansowe
Twoich bliskich

Uszkodzenie Ciała po Wypadku (F)

Wsparcie dla Bliskich po Wypadku (F)

W ramach umowy Uszkodzenie Ciała po Wypadku (F)
wypłacimy Ci pieniądze, gdy doznasz urazów, nawet tych
drobniejszych, takich jak:

Dzięki umowie Wsparcie dla Bliskich po Wypadku (F)
zabezpieczasz swoich bliskich, gdyby Ciebie zabrakło.

• rany, które wymagają zaopatrzenia chirurgicznego,
• złamania,
• skręcenia,
• oparzenia od II stopnia,
• zwichnięcia,
• odmrożenia od II stopnia.

Twoi bliscy otrzymają pieniądze, gdy dojdzie do śmierci
z powodu:
• wypadku,
• wypadku komunikacyjnego,
• wypadku w pracy,
• wypadku komunikacyjnego w pracy.

Pieniądze, gdy nie możesz
pracować po wypadku lub
chorobie

Bezpieczeństwo Twojego
dziecka

Niezdolność do Pracy (F)

Leczenie Dziecka (F)

Warto być zabezpieczonym, gdy choroba lub wypadek
nie pozwolą Ci pracować przez co najmniej 12 miesięcy.
Umowa Niezdolność do Pracy (F) zapewnia wypłatę
pieniędzy w razie całkowitej i trwałej niezdolności do
pracy lub niezdolności do samodzielnego życia.

Umowa Leczenie Dziecka (F) to kompleksowa ochrona
Twojego dziecka, która obejmuje choroby oraz następstwa
wypadków. Zapewnia finansowe wsparcie na wypadek:
• uszkodzenia ciała spowodowanego wypadkiem, m.in.: rany,
które wymagają zaopatrzenia chirurgicznego, złamania,
skręcenia, zwichnięcia,
• groźnej choroby,
• pobytu w szpitalu i operacji z powodu wypadku lub choroby.
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Usługi assistance do umów dodatkowych
(przy wyższych kwotach ubezpieczenia):

Wsparcie
w leczeniu

Pomoc dla Ciebie
w najtrudniejszych chwilach

Asystent Poszpitalny

Asystent w Walce z Nowotworem

Chcesz mieć szybki dostęp do lekarzy
specjalistów i badań medycznych? Usługa
assistance – Asystent Poszpitalny to alternatywa
dla abonamentów medycznych, która zapewni
Ci wsparcie po chorobie lub wypadku.

Po diagnozie nowotworu liczy się czas. Usługa
assistance – Asystent w Walce z Nowotworem
umożliwia konsultację diagnozy u lekarzy specjalistów
oraz dostęp do dodatkowych świadczeń, które mogą
pomóc w walce z chorobą.

Pomoc w powrocie
do zdrowia

Specjalistyczne wsparcie
po wypadku

Asystent w Walce z Poważną Chorobą

Asystent w Rehabilitacji

Często zdarza się, że w przypadku poważnej
choroby i w powrocie do zdrowia potrzebna jest
dodatkowa pomoc. Są to przeważnie dodatkowe
wizyty u lekarzy specjalistów, na które nie możesz
długo czekać, ale również pobyt w ośrodku sanatoryjnym.
To wszystko może zapewnić usługa assistance –
Asystent w Walce z Poważną Chorobą.

Dobrze jest móc skupić się całkowicie na szybkim
powrocie do zdrowia, do pełnej sprawności po wypadku.
Usługa assistance – Asystent w Rehabilitacji pomoże
Ci nie martwić się o dostęp do lekarza ortopedy i kolejne
terminy rehabilitacji.
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Wsparcie
dla rodziny

Wsparcie w przypadku utraty
stałego źródła utrzymania

Asystent w Organizacji Pogrzebu (po NW)

Asystent po Wypadku i Chorobie

Organizacja pogrzebu po stracie bliskiej osoby w wypadku
to niełatwe zadanie. Dlatego kompleksową pomoc
w organizacji ceremonii pogrzebowej na terenie Polski
i wsparcie dla rodziny w tym najtrudniejszym czasie
zapewnia usługa assistance – Asystent w Organizacji
Pogrzebu po nieszczęśliwym wypadku.

W przypadku niezdolności do pracy z powodu nagłej
choroby lub wypadku ważne jest wsparcie w organizacji
codziennego życia.

Wsparcie w leczeniu
Twojego dziecka
Asystent Rodzica
Usługa assistance – Asystent Rodzica to wsparcie
organizacyjne i medyczne w leczeniu Twojego dziecka,
jeżeli zdarzy się wypadek na terenie Polski.

Prawne wsparcie
dla firmy
Asystent Prawny dla firmy (do umowy
MetLife Każdy Ważny)
W codziennym życiu zawodowym zdarzają się sytuacje,
które wymagają porady prawnej. Usługa assistance –
Asystent Prawny zapewnia Twojej firmie skorzystanie
z pomocy prawników (radców prawnych lub aplikantów
radcowskich), którzy specjalizują się w zakresie polskiego
prawa:
• pracy,
• cywilnego,
• windykacji należności.
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Bonus wybrany przez pracodawcę:
zł

e-konsultacja medyczna
w zasięgu ręki

lub

Twoje zakupy
ze zniżką

e-lekarz 24

Platforma Edenred

Z reguły za każdym razem, gdy zachodzi potrzeba
konsultacji z lekarzem pierwszego kontaktu bądź
lekarzem pediatrą, musisz udać się do przychodni.
Usługa e-lekarz 24 daje możliwość skonsultowania
się z lekarzem bez wychodzenia z domu.

Każdy z nas lubi zakupy. Ale jeszcze bardziej cieszymy
się, gdy jesteśmy w stanie realnie na nich zaoszczędzić,
zarówno na tych codziennych, jak i okazjonalnych,
w e-sklepach czy w sklepach stacjonarnych.

Ten materiał marketingowy ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy podstawowej
MetLife Każdy Ważny oraz umów dodatkowych lub objęciem ochroną w ramach tych umów należy zapoznać się z: Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tych produktów, Szczególnymi
Warunkami Ubezpieczenia oraz Regulaminami promocji produktów oferowanych przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Mondial), Warunkami Ubezpieczenia oraz Regulaminem
promocji produktu oferowanego przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce (IPA), a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności
MetLife, Mondial i IPA, warunkami wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego, a także wysokością opłat i limitów, dostępnymi na www.metlife.pl/kazdywazny. Dodatkowo
należy zapoznać się z Regulaminem Użytkowania Serwisów MyEdenred.pl, TwojaKarta.edenred.pl i ClubCodes.pl dostępnym na www.myedenred.pl i www.metlife.pl/kazdywazny oraz
Regulaminem Świadczenia Usług Telmedicin dostępnym na www.telemedi.co/pl i www.metlife.pl/kazdywazny. Świadczenia z umowy nie podlegają egzekucji sądowej w trzech czwartych
częściach tych świadczeń, za wyjątkiem egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych, składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych
oraz w przypadku egzekucji administracyjnej.
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