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MARKETINGOWY

Ubezpieczenie na życie
W ramach ubezpieczenia zapewniamy m.in. wypłatę
środków w razie choroby i nieszczęśliwego wypadku.
ochrona ubezpieczeniowa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,

szybka i sprawna wypłata świadczenia,

obsługa ubezpieczenia przez aplikację internetową.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?
Propozycję
kierujemy
do osób
w wieku 16-69
lat. Ochrona
może trwać
aż do roku,życiowi
w którymi ubezpieczony
Do
ubezpieczenia
mogą
przystąpić
pracownicy
firmy ubezpieczeniowa
oraz ich małżonkowie
albo partnerzy
pełnoletnie
kończyPropozycję
70 lat.
dzieci.
kierujemy do osób w wieku 16-69 lat. Ochrona ubezpieczeniowa może trwać aż do roku, w którym
ubezpieczony kończy 70 lat.
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W tabelach prezentujemy zakres usług lub kwoty do wypłaty za poszczególne zdarzenia. Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością
świadczeń wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU), wypłacaną w razie zajścia danego zdarzenia.
KWOTA ŚWIADCZENIA
ZAKRES UBEZPIECZENIA
WARIANT I

WARIANT II

WARIANT III

• wypadkiem komunikacyjnym w pracy

260 000 zł

400 000 zł

500 000 zł

• wypadkiem komunikacyjnym

247 000 zł

380 000 zł

475 000 zł

• wypadkiem przy pracy

195 000 zł

300 000 zł

375 000 zł

• nieszczęśliwym wypadkiem

182 000 zł

280 000 zł

350 000 zł

• zawałem serca albo krwotokiem śródmózgowym

169 000 zł

260 000 zł

325 000 zł

Śmierć ubezpieczonego

91 000 zł

140 000 zł

175 000 zł

Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej*:

Świadczenia zdrowotne:
• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - 100%

104 000 zł

160 000 zł

200 000 zł

• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 1%

1 040 zł

1 600 zł

2 000 zł

• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca albo krwotokiem śródmózgowym – 100%

52 000 zł

80 000 zł

100 000 zł

• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca albo krwotokiem śródmózgowym – 1%

520 zł

800 zł

1 000 zł

Odpowiedni % z 13 000
zł

Odpowiedni % z 20 000
zł

Odpowiedni % z 25 000
zł

16 900 zł

20 000 zł

32 000 zł

◦ I klasa (100% sumy ubezpieczenia)

13 000 zł

20 000 zł

25 000 zł

◦ II klasa (50% sumy ubezpieczenia)

6 500 zł

10 000 zł

12 500 zł

◦ III klasa (30% sumy ubezpieczenia)

3 900 zł

6 000 zł

7 500 zł

◦ IV klasa (10% sumy ubezpieczenia)

1 300 zł

2 000 zł

2 500 zł

650 zł

1 000 zł

1 250 zł

• wykonana w znieczuleniu ogólnym

1 300 zł

2 000 zł

2 500 zł

• wykonana podczas pobytu w szpitalu, który trwał nieprzerwanie dłużej niż 14 dni

1 300 zł

2 000 zł

2 500 zł

• wykonana w związku z zawałem serca albo udarem, albo nowotworem złośliwym

1 300 zł

2 000 zł

2 500 zł

• złamanie kości spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem (wysokość wypłaty zależy od rodzaju
złamania)
• wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego (wariant rozszerzony plus)
• operacja chirurgiczna:

◦ V klasa (5% sumy ubezpieczenia)

• wykonana poza terytorium Polski

TAK

TAK

TAK

30 000 zł

40 000 zł

50 000 zł

min. 2-dniowy pobyt
wskutek choroby albo
min. 1-dniowy pobyt
wskutek NW

min. 2-dniowy pobyt
wskutek choroby albo
min. 1-dniowy pobyt
wskutek NW

min. 2-dniowy pobyt
wskutek choroby albo
min. 1-dniowy pobyt
wskutek NW

◦ nieszczęśliwym wypadkiem (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)

380 zł

440 zł

500 zł

◦ wypadkiem komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)

475 zł

550 zł

625 zł

◦ wypadkiem przy pracy (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)

475 zł

550 zł

625 zł

◦ wypadkiem komunikacyjnym w pracy (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)

570 zł

660 zł

750 zł

◦ zawałem serca albo krwotokiem śródmózgowym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)

380 zł

440 zł

500 zł

◦ chorobą

95 zł

110 zł

125 zł

◦ nieszczęśliwym wypadkiem (od 15. dnia pierwszego pobytu)

95 zł

110 zł

125 zł

• pobyt na Oddziale Anestezjoligii i Intensywnej Terapii – jednorazowe świadczenie

950 zł

1 100 zł

1 250 zł

• rekonwalescencja – za każdy dzień zwolnienia lekarskiego (maksymalnie za 30 dni po minimum
14-dniowym pobycie w szpitalu)

47.5 zł

55 zł

62.5 zł

• leczenie szpitalne poza terytorium Polski

TAK

TAK

TAK

Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia

TAK

TAK

TAK

110

150

200

• utrata sprawności w życiu codziennym
• leczenie szpitalne – świadczenie za każdy dzień (płacone od 1. dnia) pobytu w szpitalu
spowodowanego:

Składka miesięczna za osobę
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NAZWA UBEZPIECZENIA
Ciężkie choroby ubezpieczonego w wariancie
rozszerzonym plus

anemia aplastyczna (niedokrwistość aplastyczna), bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby niedokrwiennej serca
(by-pass), choroba Creutzfeldta-Jakoba, zator tętnicy płucnej, przewlekła niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, kleszczowe
zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa (posocznica), tężec, udar mózgu z trwałym ubytkiem neurologicznym, wścieklizna,
zakażenie wirusem HIV zawodowe, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi wykonanej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej u osoby niechorującej na hemofilię, zawał serca, zgorzel gazowa, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon
mózgowo-rdzeniowych, bakteryjne zapalenie wsierdzia, neuroborelioza, chirurgiczne leczenie choroby aorty brzusznej,
chirurgiczne leczenie choroby aorty piersiowej, choroba Huntingtona, choroba neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe
boczne), gruźlica, schyłkowa niewydolność wątroby, stwardnienie rozsiane, utrata kończyny, całkowita utrata słuchu w obu
uszach, chirurgiczne leczenie zastawkowej wady serca, zakażona martwica trzustki, choroba Parkinsona, ciężkie oparzenie,
niezłośliwy guz mózgu, transplantacja, całkowita utrata wzroku w obydwu oczac
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