NOWE ZAKRESY UBEZPIECZNEIA OBOWIĄZUJĄCE OD 1 MARCA 2022 ROKU
KWOTA
ŚWIADCZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA
WARIANT I

WARIANT II

WARIANT III

233 100 zł

230 100 zł

248 100 zł

• wypadkiem komunikacyjnym w pracy w porze nocnej (22.00–6.00 czasu lokalnego)

183 100 zł

180 100 zł

198 100 zł

• wypadkiem komunikacyjnym w pracy z udziałem samochodu ciężarowego

183 100 zł

180 100 zł

198 100 zł

183 100 zł

180 100 zł

198 100 zł

• wypadkiem komunikacyjnym w porze nocnej (22.00–6.00 czasu lokalnego)

133 100 zł

130 100 zł

148 100 zł

• wypadkiem komunikacyjnym w pracy

133 100 zł

130 100 zł

148 100 zł

• wypadkiem komunikacyjnym z udziałem samochodu ciężarowego

133 100 zł

130 100 zł

148 100 zł

• wypadkiem komunikacyjnym

83 100 zł

80 100 zł

98 100 zł

• nieszczęśliwym wypadkiem

22 100 zł

24 100 zł

40 100 zł

• pożarem albo zatruciem tlenkiem węgla

72 100 zł

74 100 zł

90 100 zł

• utonięciem

72 100 zł

74 100 zł

90 100 zł

• wybuchem gazu

72 100 zł

74 100 zł

90 100 zł

• porażeniem prądem albo uderzeniem pioruna

72 100 zł

74 100 zł

90 100 zł

Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej*:
• wypadkiem komunikacyjnym w pracy z udziałem samochodu ciężarowego w porze nocnej

(22.00–6.00 czasu lokalnego)

• wypadkiem komunikacyjnym z udziałem samochodu ciężarowego w porze nocnej

(22.00–6.00 czasu lokalnego)

• wypadkiem wskutek uprawiana sportu

72 100 zł

74 100 zł

90 100 zł

• wypadkiem wskutek uprawiania niebezpiecznego sportu

122 100 zł

124 100 zł

140 100 zł

• wypadkiem wskutek uprawiania sportu na kółkach

122 100 zł

124 100 zł

140 100 zł

• wypadkiem wskutek uprawiania narciarstwa albo snowboardingu

172 100 zł

174 100 zł

190 100 zł

Śmierć ubezpieczonego

11 100 zł

12 100 zł

20 100 zł

-

2 400 zł

-

• śmierci małżonka spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym

62 000 zł

62 000 zł

65 600 zł

• śmierci małżonka spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

12 000 zł

12 000 zł

15 600 zł

• śmierci partnera życiowego spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym

50 000 zł

50 000 zł

50 000 zł

• śmierci małżonka

6 000 zł

6 000 zł

7 600 zł

• śmierci dziecka spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

-

3 500 zł

-

• śmierci dziecka

-

2 000 zł

-

• śmierci rodziców spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

2 500 zł

2 700 zł

3 000 zł

• śmierci rodziców

1 000 zł

1 200 zł

1 500 zł

• śmierci rodziców małżonka spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

2 500 zł

2 700 zł

3 000 zł

• śmierci rodziców małżonka

Świadczenia dla dziecka – osierocenie
Świadczenia z tytułu śmierci współubezpieczonych*:

1 000 zł

1 200 zł

1 500 zł

Urodzenie dziecka

-

600 zł

-

Urodzenie martwego dziecka

-

1 200 zł

-

20 000 zł

24 000 zł

28 800 zł

200 zł

240 zł

288 zł

Odpowiedni %
z 10 000 zł

Odpowiedni %
z 10 000 zł

Odpowiedni %
z 10 000 zł

Świadczenia zdrowotne:
• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - 100%
• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 1%
• złamanie kości spowodowane uprawianiem (wysokość wypłaty zależy od rodzaju

złamania):
◦ sportu na kółkach
◦ joggingu
◦ gry w piłkę

Kontynuacja tabeli na kolejnej stronie.

NOWE ZAKRESY UBEZPIECZNEIA OBOWIĄZUJĄCE OD 1 MARCA 2022 ROKU
KWOTA
ŚWIADCZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA
WARIANT I

WARIANT II

WARIANT III

Całkowite – 10 000 zł
częściowe –
odpowiedni
% z 10 000 zł

Całkowite – 10 000 zł
częściowe –
odpowiedni
% z 10 000 zł

Całkowite – 10 000 zł
częściowe –
odpowiedni
% z 10 000 zł

• trwałe inwalidztwo spowodowane(wysokość wypłaty zależy od rodzaju uszkodzenia

ciała):
◦ wypadkiem komunikacyjnym
◦ pożarem
◦ wybuchem gazu
◦ porażeniem prądem
◦ uderzeniem pioruna
• wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego (wariant podstawowy)

1 800 zł

1 800 zł

2 200 zł

• oparzenie

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

• wystąpienie ciężkiej choroby u małżonka ubezpieczonego (wariant podstawowy)

1 100 zł

1 600 zł

2 000 zł

◦ I klasa (100% sumy ubezpieczenia)

2 000 zł

-

1 800 zł

◦ II klasa (50% sumy ubezpieczenia)

1 000 zł

-

900 zł

◦ III klasa (30% sumy ubezpieczenia)

600 zł

-

540 zł

◦ IV klasa (10% sumy ubezpieczenia)

200 zł

-

180 zł

◦ V klasa (5% sumy ubezpieczenia)

100 zł

-

90 zł

min. 4-dniowy pobyt
wskutek choroby
albo min. 4-dniowy
pobyt wskutek NW

min. 4-dniowy pobyt
wskutek choroby
albo min. 4-dniowy
pobyt wskutek NW

min. 4-dniowy pobyt
wskutek choroby
albo min. 4-dniowy
pobyt wskutek NW

◦ nieszczęśliwym wypadkiem (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)

62.5 zł

75 zł

87.5 zł

◦ wypadkiem komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)

75 zł

90 zł

105 zł

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

75 zł

90 zł

105 zł

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

87.5 zł

105 zł

122.5 zł

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

37.5 zł

45 zł

52.5 zł

◦ chorobą

25 zł

30 zł

35 zł

◦ nieszczęśliwym wypadkiem (od 15. dnia pierwszego pobytu)

25 zł

30 zł

35 zł

250 zł

300 zł

350 zł

• operacja chirurgiczna:

• leczenie szpitalne – świadczenie za każdy dzień (płacone od 1. dnia)

pobytu w szpitalu spowodowanego:

• pobyt na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – jednorazowe świadczenie
• leczenie szpitalne poza terytorium Polski
• leczenie specjalistyczne

Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia
Składka miesięczna za osobę

TAK

TAK

TAK

2 000 zł

2 000 zł

2 500 zł

TAK

TAK

TAK

58

66,70

78,40

* Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU), wypłacaną w razie zajścia danego zdarzenia.
NAZWA UBEZPIECZENIA

WYKAZ CHORÓB/PROCEDUR MEDYCZNYCH

Ciężkie choroby ubezpieczonego w wariancie
podstawowym

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.

Ciężkie choroby małżonka w wariancie
podstawowym

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.

Leczenie specjalistyczne

ablacja, chemioterapia, radioterapia, radioterapia metodą Gamma Knife lub Cyber Knife, terapia
interferonowa, dializoterpia, terapia radiojodem nienowotworowych chorób tarczycy, wszczepienie
kardiowertera-defibrylatora, wszczepienie stymulatora resynchronizującego, wszczepienie stymulatora
serca (rozrusznika).
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