
Zapoznaj się z instrukcją jak krok po kroku wykupić ubezpieczenie online. 

1. Zaloguj się do bankowości internetowej BusinessPro i wybierz „Centrum Produktów”.

2.  Udziel jednorazowej zgody marketingowej na przedstawienie oferty produktu ubezpieczeniowego.  
Następnie wybierz przycisk „Potwierdź”.

3.  Wybierz przycisk „Poznaj ofertę”.
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Instrukcja zawarcIa ubezpIeczenIa nnw oraz opIekI 
zdrowotnej dla klIentów bIznesowych alIor banku sa 
w bankowości internetowej businessPro



4.  Zapoznaj się z informacją Agenta Ubezpieczeniowego. Potwierdź zapoznanie się oznaczając zaprezentowane 
oświadczenia. Następnie wybierz przycisk „dalej”.

5.  Na ekranie wyświetli się Ankieta ubezpieczenia NWW oraz opieki zdrowotnej w PZU SA – zaznacz w niej te 
oświadczenia, które są zgodnie z Twoimi potrzebami i wymaganiami. Następnie wybierz przycisk „Pokaż ofertę”. 
Przycisk będzie aktywny wyłącznie w przypadku oznaczenia wszystkich oświadczeń. Nieaktywny przycisk oznacza 
że ubezpieczenie nie spełnia Twoich wymagań i potrzeb.

6. Zapoznaj się z dostępnymi wariantami ubezpieczenia.
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7. W sekcji Dodatkowe informacje znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 
W sekcji Dokumenty znajdziesz dokumenty związane z Ubezpieczeniem.

8. Następnie wybierz przycisk „Przejdź do formularza” na ekranie prezentującym warianty ubezpieczenia. 

9. Wprowadź dane firmy, na które będzie dystrybuowana dokumentacja ubezpieczeniowa oraz wybierz rachunek 
do opłaty składek. Dane posłużą do obsługi wszystkich zawartych polis na ubezpieczenie NNW i opieki zdrowotnej 
dla klientów biznesowych Alior Banku S.A.

10. Wybierz osoby które chcesz ubezpieczyć wybierając przycisk „Dodaj osobę, którą chcesz ubezpieczyć”.
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11.  Wprowadź dane osobowe osoby, którą chcesz ubezpieczyć. Następnie, jeżeli osoba którą chcesz ubezpieczyć ma 
powyżej 18 lat, wybierz wariant ubezpieczenia: Podstawowy, Standardowy lub Premium. Dla osoby poniżej 18 lat 
automatycznie podstawi się wariant Dziecko. Aby przejść dalej wybierz przycisk „Zapisz”.

12.  Jeżeli chcesz objąć Ubezpieczeniem kolejną osobę, wybierz przycisk „Dodaj kolejną osobę, którą chcesz ubezpieczyć”. 
Jeżeli dodałeś już wszystkie osoby, wybierz przycisk „Przejdź do podsumowania” 

13. Zweryfikuj poprawność danych ubezpieczającego (firmy), ubezpieczonych, wariant oraz koszt ubezpieczenia.

14.  Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi ubezpieczenia (dokumenty przekazaliśmy również na wskazany 
we wniosku adres e-mail).
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15. Potwierdź zaprezentowane oświadczenia oznaczając je.

16.  Wybierz przycisk „Podpisz i Wyślij” lub „Przekaż do akceptacji” (przycisk „Przekaż do akceptacji” prezentowany 
jestźużytkownikom nieposiadającym uprawnień do podpisywania wniosków).

17. Po złożeniu wszystkich wymaganych podpisów w ramach schematu akceptacji do Centrum Produktów, wniosek 
jest wysyłany natychmiast do Alior Banku oraz przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej do Ubezpieczyciela.

18.  Aktualny status wniosku sprawdzisz w sekcji Wnioski (statusy aktualizują się w ciągu kilku – kilkunastu minut 
od złożenia wniosku).
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19.  Jeżeli wniosek zmienił status na „Zrealizowany” oznacza to, że umowa ubezpieczenia została zawarta. Ze wskazanego 
w formularzu rachunku pobraliśmy opłatę za pierwszy miesiąc ochrony ubezpieczeniowej. Na wskazany we wniosku 
adres e-mail otrzymasz dokumenty polis oraz Potwierdzenia Objęcia Ochroną Ubezpieczeniową. Hasło do odszyfrowania 
załączników zostało wysłane na numer telefonu wskazany w formularzu.

20.  Dokumenty te znajdziesz również w szczegółach wniosku w Centrum Produktów.

21.  Zapoznaj się z nimi. Niezwłocznie przekaż formularze OWU, Potwierdzenie objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz 
Informacje Administratora Danych Osobowych ubezpieczonym czyli osobom, które zgłosiłeś do ubezpieczenia.
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