Oferta Ubezpieczenia Grupowego dla Członków
Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczonych „EGIDA”

WARIANT 1
Skumulowane
wartości świadczeń

WARIANT 2
Skumulowane
wartości świadczeń

KARENCJA
Wariant 1
Wariant 2

120.000,00 PLN

240.000,00 PLN

—

zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

90.000,00 PLN

180.000,00 PLN

—

zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy

90.000,00 PLN

180.000,00 PLN

—

zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku

60.000,00 PLN

120.000,00 PLN

—

OCHRONA ŻYCIA
zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy

zgon Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
zgon Ubezpieczonego

katalog rozszerzony

40.000,00 PLN

katalog rozszerzony plus

70.000,00 PLN

6 miesięcy

30.000,00 PLN

60.000,00 PLN

6 miesięcy

OCHRONA ZDROWIA
za 1% uszczerbku
na zdrowiu

za 1% uszczerbku
na zdrowiu

600,00 PLN

—

4.000,00 PLN

8.000,00 PLN

6 miesięcy

pobyt w szpitalu na OIOM z powodu choroby – jednorazowa wypłata

500,00 PLN

1.000,00 PLN

—

pobyt w szpitalu na OIOM z wyniku wypadku – jednorazowa wypłata

500,00 PLN

1.000,00 PLN

—

100,00 PLN / dzień

200,00 PLN / dzień

—

50,00 PLN / dzień

100,00 PLN / dzień

3 miesiące

pobyt w szpitalu z powodu wypadku komunikacyjnego w pracy

200,00 PLN / dzień

300,00 PLN / dzień

—

pobyt w szpitalu z powodu wypadku komunikacyjnego

150,00 PLN / dzień

250,00 PLN / dzień

—

pobyt w szpitalu z powodu wypadku w pracy

150,00 PLN / dzień

250,00 PLN / dzień

—

pobyt w szpitalu z powodu zawału serca lub udaru mózgu

powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku wypadku

wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania – rozszerzony katalog
poważnych zachorowań „WARTA EKSTRABIZNES PLUS”

pobyt w szpitalu z powodu wypadku (od 1. do 14. dnia pobytu)
pobyt w szpitalu z powodu choroby (pobyt min. 4 dni, płatny od 1. dnia pobytu)

400,00 PLN

100,00 PLN / dzień

150,00 PLN / dzień

—

pobyt w szpitalu z powodu ww. wypadków (od 15. dnia pobytu)

50,00 PLN / dzień

100,00 PLN / dzień

—

świadczenie rehabilitacyjne (po pobycie w szpitalu trwającym min. 10 dni)

20,00 PLN / dzień

50,00 PLN / dzień

3 miesiące

zgon małżonka Ubezpieczonego w wyniku wypadku

20.000,00 PLN

40.000,00 PLN

—

zgon małżonka

10.000,00 PLN

20.000,00 PLN

6 miesięcy

zgon rodzica

1.800,00 PLN

—

6 miesięcy

zgon rodzica małżonka

1.800,00 PLN

—

6 miesięcy

urodzenie się dziecka

1.500,00 PLN

—

10 miesięcy

zgon noworodka

2.000,00 PLN

—

6 miesięcy

zgon dziecka w wyniku wypadku

6.000,00 PLN

—

—

zgon dziecka (bez względu na wiek dziecka)

3.000,00 PLN

—

6 miesięcy

leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego

3.000,00 PLN

6.000,00 PLN

6 miesięcy

osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego (dziecko do 25. roku życia)
(świadczenie dla każdego dziecka Ubezpieczonego)

4.000,00 PLN

—

6 miesięcy

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ SKŁADKI

60,00 PLN

65,00 PLN

OCHRONA ZDROWIA I ŻYCIA RODZINY

WARIANT 2 – Całodobowa pomoc „WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY”

ZAKRES ŚWIADCZEŃ

LIMIT

Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego:
• z miejsca pobytu do placówki medycznej • z placówki medycznej do innej placówki
medycznej • z placówki medycznej do miejsca pobytu.

• max 5 razy w roku
• 1000 zł na jeden transport

Organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków
(wymagane zwolnienie lekarskie).

250 zł

Organizacja i pokrycie kosztów organizacji procesu rehabilitacyjnego
(wymagane zalecenie rehabilitacji przez lekarza prowadzącego).

700 zł

Organizacja i pokrycie kosztów wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz
jego dostawy.

• dostarczenie – 500 zł
• wypożyczenie/zakup – 700 zł

Organizacja i pokrycie kosztów opieki domowej
lub pielęgniarskiej po hospitalizacji.

• hospitalizacja 7 dni/opieka max
5 dni do łącznej kwoty 500 zł
• hospitalizacja 5 dni/opieka max
5 dni do łącznej kwoty 1500 zł

Organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej
(tylko w następstwie wypadku).

500 zł

Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarskiej
(tylko w następstwie wypadku).

500 zł

Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pediatry w przypadku nagłego zachorowania dwa
razy w roku polisowym.

500 zł

Pokrycie kosztu organizacji prywatnych lekcji w miejscu zamieszkania
(wymagane zwolnienie lekarskie minimum 7 dni).

400 zł

Organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna dziecka
w szpitalu albo hotelu przyszpitalnym.

1000 zł

Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad dziećmi /osobami
niesamodzielnymi.

• max 5 dni
• 150 zł

Organizacja i pokrycie kosztów przejazdu dzieci /osób niesamodzielnych
do osoby uprawnionej do opieki.

500 zł

Organizacja i pokrycie kosztów pomocy psychologa w trudnej sytuacji losowej:
• zgon dziecka • zgon małżonka lub partnera • zgon rodziców ubezpieczonego
lub rodziców małżonka lub partnera • urodzenie martwego dziecka • poronienie.
Zdrowotne usługi informacyjne:
• informowanie o państwowych i prywatnych placówkach służby zdrowia
w razie choroby lub wypadku • informowanie o działaniu leków, skutkach
ubocznych, interakcjach z innymi lekami, możliwości przyjmowania ich w czasie ciąży
itp. • informowanie o placówkach prowadzących zabiegi rehabilitacyjne • informowanie
o placówkach handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny • udzielenie informacji
medycznych, w tym informacji o tym, jak należy przygotowywać się do zabiegów lub badań
medycznych • udzielenie informacji o dietach, zdrowym żywieniu • udzielenie informacji
o domach pomocy społecznej, hospicjum • udzielenie informacji o aptekach czynnych
przez całą dobę • dostęp do infolinii medycznej, polegający na telefonicznej rozmowie
z lekarzem dyżurnym centrum operacyjnego. Informacje nie mają charakteru
diagnostycznego i leczniczego, i nie mogą być traktowane jako podstawa do jakichkolwiek
roszczeń wobec lekarza uprawnionego lub ubezpieczyciela.
Baby assistance – usługi informacyjne na temat:
• objawów ciąży • badań prenatalnych • działań w zakresie przygotowania się
do porodu • szkół rodzenia • pielęgnacji w czasie ciąży i po porodzie • karmienia
i pielęgnacji noworodka • obowiązkowych szczepień dzieci.

500 zł

bez limitu

bez limitu

 omoc na terenie Polski na wypadek nieprzewidzianego zdarzenia dla członków najbliższej rodziny,
P
tj. małżonka, partnera, dziecka ubezpieczonego (dzieci objęte umową do 18 roku życia).
Wystarczy, że zadzwonisz pod numer infolinii: 502 308 308 lub 801 308 308 czynnej 24 godziny
na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

WARIANT 1

WARIANT 2

Ubezpieczenie chroniące
Ciebie i Twoich bliskich

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 67. roku życia
oraz ich małżonkowie i pełnoletnie dzieci.

Możliwość zniesienia karencji

Dla osób przechodzących z innych pracowniczych ubezpieczeń grupowych
– możliwość zniesienia karencji.

Brak badań i ankiet medycznych

Od osób przystępujących do ubezpieczenia nie wymagamy badań lekarskich
w celu ustalenia stanu zdrowia.

Wypłata odszkodowania za każdy dzień
pobytu w szpitalu

Za każdy dzień pobytu w szpitalu wypłacamy Ubezpieczonemu świadczenie
w wysokości określonej w umowie.
maks. 90 dni w skali
roku polisowego

maks. 365 dni w skali
roku polisowego

Ochrona ubezpieczeniowa
w zakresie poważnych zachorowań
– katalog rozszerzony

• nowotwór (guz) złośliwy • zawał serca • udar mózgu • operacja
pomostowania naczyń wieńcowych • niewydolność nerek • zakażenie
wirusem HIV/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w trakcie transfuzji
krwi) • choroba Creutzfeldta Jakoba • przeszczepianie narządów • paraliż
• utrata kończyn • utrata wzroku • utrata słuchu • utrata mowy • ciężkie
oparzenia • łagodny nowotwór mózgu • śpiączka • zakażenie wirusem
HIV (w związku z wykonywanym zawodem) • operacja aorty • choroba
Alzheimera • schyłkowa niewydolność wątroby • operacja zastawek serca
• stwardnienie rozsiane • choroba Parkinsona • anemia aplastyczna
• zapalenie mózgu • schyłkowa niewydolność oddechowa • zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych

Ochrona ubezpieczeniowa
w zakresie poważnych zachorowań
– katalog rozszerzony plus

Katalog rozszerzony oraz dodatkowo
poniższe zachorowania:
• bąblowiec mózgu • zgorzel
gazowa • masywny zator
tętnicy płucnej leczony
operacyjnie • odkleszczowe
wirusowe zapalenie mózgu • ropień
mózgu • sepsa • przewlekłe
zapalenie wątroby typu B
• przewlekłe zapalenie wątroby
typu C • borelioza • tężec
• wścieklizna • gruźlica • choroba
Huntingtona • zakażona martwica
trzustki • choroba neuronu
ruchowego • bakteryjne zapalenie
wsierdzia • utrata kończyn wskutek
choroby

Ochrona ubezpieczeniowa
w zakresie leczenia
specjalistycznego

(w nawiasach podano wysokość świadczenia
w procencie sumy ubezpieczenia leczenia
specjalistycznego)

NIE

TAK

• ablacja (50%) • wszczepienie
kardiowertera/defibrylatora (50%)
• wszczepienie rozrusznika serca,
stymulatora serca, kardiostymulatora
(50%) • chemioterapia (100%)
• radioterapia (100%) • terapia
interferonowa (100%) • dializoterapia
(100%)

• ablacja (100%) • wszczepienie
kardiowertera/defibrylatora (100%)
• wszczepienie rozrusznika
serca (stymulatora serca,
kardiostymulatora) (100%)
• chemioterapia lub radioterapia
(100%) • terapia interferonowa
(100%) • dializoterapia (100%)
• wertebroplastyka przy leczeniu
naczyniaka kręgosłupa (50%)

Całodobowa pomoc
„WARTA ASSISTANCE
MEDYCZNY”

Pomoc na terenie Polski na
wypadek nieprzewidzianego
zdarzenia dla członków najbliższej
rodziny, tj. małżonka, partnera,
dziecka ubezpieczonego (dzieci
objęte umową do 18 roku życia).
NIE

Możliwość dożywotniej
indywidualnej kontynuacji

TAK

Gwarantujemy możliwość przejścia na indywidualną dożywotnią kontynuację
ubezpieczenia.
TAK

TAK

