
Oferta 

Wybierz najlepszą ofertę i dokonaj 
zakupu polisy dla pojazdu WW 
2345 

Cofnij 

Zakup ubezpieczenia poprzez aplikację mobilną Vienna Life jest bardzo prosty.
Wystarczy tylko: 

Krok 1 - Pobierz aplikację

Wybrać okres ubezpieczenia 

Podpisać wniosek

Dokonać opłaty

Po dokonaniu zakupu 
- pobrać polisę w postaci pliku PDF
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Pobrać aplikację

Zeskanować kod z dowodu rejestracyjnego za pomocą aplikacji

Wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród zaproponowanych

Uzupełnić dane ubezpieczającego i właścicieli
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Wejdź do Klubu Klienta, a następnie wybierz promocję ubezpieczenia Benefia 
i zeskanuj kod znajdujący się w Twoim dowodzie rejestracyjnym. 
Zostaniesz przeniesiony do serwisu naszego partnera Benefia, 
gdzie dokonasz zakupu ubezpieczenia.  
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Następnie wybierz ofertę z pośród 
przygotowanych specjalnie dla Ciebie 
opcji ubezpieczenia:  

Krok 3 - Wybierz ofertęKrok 2 - Zeskanuj kod

Vienna Life

Jak skorzystać ze zniżki na OC/AC dzięki aplikacji Vienna Life?



Bądź na bieżąco z ofertą Vienna Life Kulturalna 
i skorzystaj z jej wyjątkowych benefitów!

aplikacja mobilna Vienna Life

Potwierdzam  Cofnij 

Ubezpieczający  

Zmień 

 

Jan Kowalski 
Długa 21 
02-775 Warszawa 

Jan Kowalski 
Długa 21 
02-775 Warszawa 

Anna Jankowski 
Długa 21 
02-775 Warszawa 

Właściciel 

Zmień 

Usuń

Właściciel 

Zmień 

Usuń

 

Dodaj 

Po potwierdzeniu podpisu, zostaniesz przekierowany 
na stronę płatności PayU, gdzie będziesz mógł 
opłacić swoją polisę. 

Krok 4 - Uzupełnij dane

Krok 7 - Potwierdź polisę

Po opłaceniu polisy będziesz mógł ją pobrać w formie pliku PDF 
na swojego smartfona oraz uzyskasz też informacje na temat 
dostępu do swojej polisy on-line. 

Krok 8 - Ciesz się ubezpieczeniem

Po POTWIERDZENIU 
wybierz okres ubezpieczenia.

Krok 5 - Wybierz okres ubezpieczenia

Po potwierdzeniu okresu zostaniesz 

poproszony o złożenie podpisu. 

Po prostu zrób to w wyznaczonym 

miejscu, dotykając ekranu i podpisując się 

palcem wskazującym.

Krok 6 - Złóż odręczny podpis

Po POTW
wybierz 

Okres  ubezpieczenia 

Początek ubezpieczenia

Koniec ubezpieczenia 

12 marzec  2015 

Cofnij Potwierdzam  

12 marzec  2016 

a

Zmień  

Po potw

poprosz

Po prost

miejscu, 

palcem w

Podpisa nie wniosku 

Cofnij Potwierdzam i płacę  

Wyczyść  

Złóż powyżej podpis palcem 
wskazującym 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy 
oraz informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu 
kodeksu cywilnego. 

W kolejnych krokach zostaniesz 

poproszony o uzupełnienie danych 

Ubezpieczającego oraz przynajmniej 

jednego Właściciela.

Edycji odpowiednich danych dokonu-

jesz za pomocą przycisku „Zmień”. 

Możesz dodać kilku właścicieli po 

wybraniu opcji „DODAJ”. Po wprowa-

dzeniu wszystkich wymaganych 

danych, potwierdź dane za pomocą 

przycisku „POTWIERDZAM”.

Następnie uzupełnij swoje dane 

kontaktowe: adres e-mail i numer 

telefonu.
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Jak skorzystać ze zniżki na OC/AC dzięki aplikacji Vienna Life?

INFORMACJE PRAWNE >

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.mobiltek.skandia&hl=pl
https://itunes.apple.com/pl/app/iskandia/id433854418?mt=8
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