
                                                                                  

                                                                                                          

Karencje obowiązujące przy przystępowaniu do ubezpieczenia: zgon naturalny ubezpieczonego i współubezpieczonych, osierocenie dziecka - 6 miesięcy; 
urodzenie się dziecka ubezpieczonemu i urodzenie się dziecka ubezpieczonemu z niską punktacją w skali Apgar - 10 miesięcy, pobyt w szpitalu nie spowodowany 
nieszczęśliwym wypadkiem - 90 dni, poważne zachorowanie – 180 dni. W przypadku kontynuacji grupowego ubezpieczenia TUnŻ Warta S.A. lub innego 
ubezpieczyciela nie mają zastosowania powyższe karencje a jedynie KARENCJA DO RÓŻNICY SUMY I ZAKRESÓW. 

Ubezpieczony nie może wykonywać żadnego z poniższych zawodów lub czynności: górnik lub inna osoba wykonująca prace pod ziemią, pracownik pracujący pod wodą, konwojent 
przedmiotów wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, pracownik leśny przy zrywce, wyrębie i zwózce, pracownik na wysokościach powyżej 10 m., elektryk 
pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, pracownik platformy wiertniczej, 
pracownik fizyczny rafinerii, tartaku, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, funkcjonariusz BOR, ABW, CBŚ, CBA, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, 
personel samolotów, treser zwierząt niebezpiecznych, opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta cyrkowy, sportowiec zawodowy. 
 

Niniejsza propozycja  nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego czy też prawa handlowego. 

Ubezpieczenie idealnie dopasowane 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 

Suma ubezpieczenia  

9 000 zł 

Skumulowana 

wysokość świadczenia 

przy zajściu zdarzenia 

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 72 000 zł 

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 54 000 zł 

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 54 000 zł 

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku 36 000 zł 

Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 36 000 zł 

Zgon ubezpieczonego 18 000 zł 

Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego za 1 % 270 zł 

Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego za 100 % 27 000 zł 

Poważne zachorowanie ubezpieczonego: 
 1-nowotwór  złośliwy, 2- zawał serca, 3-udar mózgu, 4- chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej (by-pasy),5 –
niewydolność nerek, 6-przeszczep dużych narządów, 7-paraliż, 8-utrata kończyn, 9-ślepota, 10-głuchota, 11-utrata 
mowy, 12-oparzenia, 13- łagodny guz mózgu, 14-śpiączka,15-operacja aorty, 16-choroba Alzheimera, 17-
schyłkowa niewydolność wątroby, 18-operacja zastawek serca, 19-stwardnienie rozsiane, 20-choroba Parkinsona, 
21- choroba Creutzfelda- Jakoba, 22-zakażenie wirusem HIV w trakcie transfuzji krwi, 23-zakażeniem wirusem HIV 
w związku z wykonywanym zawodem (po 55 roku życia zakres poważnych zachorowań ograniczony) 1 –
niewydolność nerek, 2-przeszczep dużych narządów,3-operacja aorty, 4-choroba Alzheimera, 5-schyłkowa 
niewydolność wątroby, 6-operacja zastawek serca, 7-stwardnienie rozsiane, 8-choroba Parkinsona, 9- choroba 
Creutzfelda- Jakoba, 10-zakażenie wirusem HIV w trakcie transfuzji  lub czynności zawodowych) 

3 600 zł 

Dzienne Świadczenie Szpitalne 

Pobyt spowodowany chorobą (minimum 4 dni) 36 zł 

Pobyt spowodowany wypadkiem w okresie pierwszych 14 
dni 

72 zł 

Pobyt spowodowany wypadkiem – za każdy dzień 
powyżej 15 dni 

36 zł 

Pobyt na OIOM-płatne za każdy dzień (max 5 dni pobytu) 90 zł 

Zgon małżonka ubezpieczonego 6 000 zł 

Zgon małżonka ubezpieczonego w wyniku wypadku 12 000 zł 

Zgon rodzica ubezpieczonego 1 350 zł 

Zgon rodzica małżonka ubezpieczonego 1 350 zł 

Zgon rodzica ubezpieczonego w wyniku wypadku 2 700 zł 

Zgon rodzica małżonka ubezpieczonego w wyniku wypadku 2 700 zł 

Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu 900 zł 

Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu z niską punktacją w skali APGAR 1 350 zł 

Zgon noworodka ubezpieczonego 1 800 zł 

Zgon dziecka ubezpieczonego 1 800 zł 

Zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku 3 600 zł 

Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego 2 700 zł 

SKŁADKA MIESIĘCZNA 52,00 zł 


