Ubezpieczenie dla Ciebie i Twoich bliskich
GRUPA OTWARTA
DLA KOGO:

Program ubezpieczenia na życie został stworzony dla osób w wieku od 18 do 67 lat,
które potrzebują zabezpieczenia finansowego dla siebie oraz swoich biskich.
PROPONUJEMY CI:

wysokie sumy ubezpieczenia na życie w atrakcyjnej cenie
prosty sposób zawarcia umowy bez weryfikacji stanu zdrowia
brak ankiet medycznych
zabezpieczenie zobowiązań finansowych lub kredytów,
w tym również kredytu hipotecznego
 możliwość przystąpienia do ubezpieczenia on-line
 pomoc w zgłoszeniu roszczenia





GRUPA OTWARTA
Zobacz, jak wiele sytuacji może być objętych ochroną i sprawdź jaki wariant ubezpieczenia będzie najlepszy dla Ciebie !
WIEK WSTĘPU
ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku
komunikacyjnego w pracy
Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku
komunikacyjnego

18-67 lat

18-55 lat

18-55 lat

WARIANT I - RODZINA

WARIANT II - ZDROWIE

WARIANT III - ŻYCIE /
ZABEZPIECZENIE KREDYTU

Wysokość świadczenia

Wysokość świadczenia

Wysokość świadczenia

100 800 zł
75 600 zł

200 000 zł
300 000 zł
świadczenie jak za zgon
świadczenie jak za zgon
ubezpieczonego w następstwie ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
nieszczęśliwego wypadku

Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku w pracy

75 600 zł

Zgon ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego
wypadku

55 000 zł

200 000 zł

300 000 zł

Zgon ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub
udaru mózgu

50 400 zł

100 000 zł
świadczenie jak za zgon
ubezpieczonego

150 000 zł
świadczenie jak za zgon
ubezpieczonego

Zgon ubezpieczonego

30 000 zł

100 000 zł

150 000 zł

350 zł

1 000 zł

Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu
ubezpieczonego w wyniku wypadku - za 1% trwałego
uszczerbku
Inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku

15 000 zł

Zgon małżonka lub partnera

11 000 zł

Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku

24 500 zł

Zgon rodzica

1 680 zł

Zgon rodzica w wyniku wypadku

3 360 zł

Zgon rodzica małżonka lub partnera

1 680 zł

Zgon rodzica małżonka lub partnera w wyniku wypadku

3 360 zł

Urodzenie się dziecka

1 500 zł

Zgon noworodka

3 500 zł

Zgon dziecka ubezpieczonego bez względu na wiek

4 000 zł

Zgon dziecka w następstwie wypadku

8 000 zł

Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego

4 000 zł
wariant rozszerzony

Warta Assistance Medyczny
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego
zachorowania
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego
zachorowania
Wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania

5 000 zł

5 000 zł

2 500 zł
3 000 zł

Operacje ubezpieczonego PLUS. Wysokość świadczenia
2 000 zł
zależy od poziomu trudności operacji: od 10 do 100 %
Kwota bazowa
kwoty bazowej.
Leczenie specjalistyczne. Wysokość świadczenia: 50 %
3 000 zł
lub 100 % kwoty bazowej
Kwota bazowa
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego. Minimalny pobyt w wyniku NW - 1 dzień, w wyniku choroby –
powyżej 3 dni. Odpowiedzialność za 90 dni w roku polisowym.
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego za pobyt
135 zł do 14 dni /
200 zł do 14 dni /
spowodowany wypadkiem komunikacyjnym
47,50 zł od 15 do 90 dnia
100 zł od 15 do 90 dnia
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego za
135 zł do 14 dni /
200 zł do 14 dni /
pobyt spowodowany wypadkiem w pracy
47,50 zł od 15 do 90 dnia
100 zł od 15 do 90 dnia
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego za
95 zł do 14 dni /
200 zł do 14 dni /
pobyt spowodowany wypadkiem
47,50 zł od 15 do 90 dnia
100 zł od 15 do 90 dnia
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego za
47,50 zł do 90 dni
100 zł do 90 dni
pobyt spowodowany chorobą
Pobyt ubezpieczonego na OIOM w wyniku wypadku lub
500 zł jednorazowo
choroby
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera ubezpieczonego
spowodowane NW. Minimalny pobyt w wyniku NW - 1 dzień.
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego za
50 zł do 14 dni /
pobyt spowodowany wypadkiem - świadczenie od 1 do
25 zł od 15 do 90 dnia.
14 dnia pobytu.
Pobyt na OIOM w wyniku wypadku lub choroby
SKŁADKA MIESIĘCZNA

250 zł jednorazowo
52 zł

83 zł

65 zł

Zapytaj o szczegóły swojego doradcę.
Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje na temat umowy
ubezpieczenia znajdują się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.

OKRES KARENCJI w razie zajścia różnych zdarzeń

•

6 miesięcy w przypadku: zgonu ubezpieczonego, zgonu małżonka, zgonu
partnera, zgonu dziecka, zgonu rodziców, zgonu rodziców małżonka lub
partnera, osierocenia dziecka, zgonu noworodka, zgonu ubezpieczonego w
wyniku zawału serca lub udaru mózgu, operacji ubezpieczonego PLUS,
leczenia specjalistycznego, wystąpienia poważnego zachorowania
ubezpieczonego, małżonka, dziecka

•

3 miesiące w przypadku: dziennego świadczenia szpitalnego ubezpieczonego,
małżonka lub partnera

•

10 miesięcy w przypadku: urodzenia się dziecka

Karencje nie dotyczą zdarzeń będących następstwem NW. Do karencji zaliczamy okres
opłacania składek z tytułu innych umów grupowego ubezpieczenia na życie, pod
warunkiem zachowania ciągłości ochrony.
DO UBEZPIECZENIA MOŻESZ PRZYSTAPIĆ

•

on-line poprzez stronę: www.sug-ubezpieczeni.pl
twój kod:

•

tradycyjnie korzystając z pomocy doradcy:

•

bezpośrednio kontaktując się ze Stowarzyszeniem Ubezpieczonych Grupowo
nr tel. 58 500 50 58, mail: sekretariat@sug-ubezpieczeni.pl

www.sug-ubezpieczeni.pl

