Jak długo ważne są punkty?

Agro Program

440 dni od momentu odnotowania przez nas
płatności.
Po tym terminie punkty przepadają.

Co dają punkty?

Na czym polega
Agro Program?
Opłacasz składkę wynikającą
z zawartych przez Ciebie umów
w Generali Agro

Naliczamy Tobie punkty za każdą
zaksięgowaną płatność

Za co przyznajemy punkty?
Za każdą dokonaną przez Ciebie płatność związaną
z produktami Generali Agro:
•
•
•
•
•
•
•
•

Generali Gospodarstwo Rolne,
Generali Agro Ekspert\Sprzęt Rolniczy,
Generali Agro Firma,
Generali Flota,
Generali Konie,
Generali Produkcja Zwierzęca,
Generali, z myślą o odnawialnych źródłach energii,
Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich z dopłatami
z budżetu państwa,
• Ubezpieczenie Upraw Rolnych.

Ile otrzymasz punktów?
1 punkt za każde zapłacone 10 zł składki.

Dzięki punktom płacisz mniej przy
zawarciu nowych umów

Przykład:
• polisa 2 000 zł, płatna w 2 ratach – przy pierwszej płatności
otrzymasz 100 pkt, przy drugiej 100 pkt,
• polisa 385 zł, płatna jednorazowo – 39 pkt,
• polisa 244 zł, płatna jednorazowo – 24 pkt.

1 punkt to 1 zł rabatu przy zawarciu nowych umów
ubezpieczenia Generali Agro.
Ważne:
• Nowa umowa to taka, która nie jest kontynuacją wcześniej
wykupionego ubezpieczenia w Generali Agro.
• Rabat naliczamy na każdej umowie ubezpieczenia upraw,
zwierząt z dopłatami i Generali Produkcja Zwierzęca.
• Maksymalny rabat to 10% wysokości składki.
• W pierwszej kolejności wykorzystujesz punkty z najkrótszym
terminem ważności.
• Rabatu nie naliczamy przy ubezpieczeniu Generali Flota
i przy umowach indywidualnie negocjowanych.

Kiedy pierwszy raz skorzystasz z rabatu?
Jeśli jesteś już klientem/klientką Generali Agro,
to masz naliczone punkty za dokonane płatności w ciągu
ostatnich 440 dni i przy najbliższej okazji możesz skorzystać
z rabatu. Pamiętaj jednak, że punkty te wygasają. Saldo
punktów możesz sprawdzić u swojego agenta.

Jeśli zawierasz pierwszą umowę w Generali Agro,
to dopiero zaczniemy naliczać Tobie punkty. Z pierwszego
rabatu skorzystasz po zaksięgowaniu przez nas pierwszej
płatności.

Jak działa Agro Program?
Start promocji

10.2021

10.2022

12.2022

4.2023

7.2023

10.2023

12.2023

Ubezpieczasz

Uprawy

Uprawy

Budynki, OC Rolnika

Uprawy

Maszyny

Uprawy

Budynki, OC Rolnika
(kontynuacja)

Płacisz

7 000 zł

6 300 zł

900 zł

1 800 zł

1 350 zł

6 415 zł

950 zł

Oszczędzasz

–

700 zł

100 zł

200 zł

150 zł

585 zł

–

Otrzymujesz

700 pkt

630 pkt

90 pkt

180 pkt

135 pkt

642 pkt

95 pkt

Masz do wykorzystania

700 pkt

630 pkt

620 pkt

600 pkt

585 pkt

642 pkt

737 pkt

7 000 zł

1 000 zł

Jak to wyliczyliśmy?

punkty przed
zawarciem
umowy

1 500 zł

7 000 zł

Twoje korzyści

700 pkt

700 pkt
630 pkt

2 000 zł

–

punkty
wykorzystane
na rabat 700 zł

630 pkt
+

punkty przyznane
po dokonaniu
płatności

1 735 zł

oszczędności od startu promocji
(składka bez rabatu 18 500 zł)

737 zł

wysokość rabatu na przyszłe,
nowe umowy (stan na 12.2023)
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