
Grupowe ubezpieczenie na życie
Klient indywidualny

Wysokość wypłacanego świadczenia

Zakres ubezpieczenia Dla Mnie
KarencjaWariant  

podstawowy 
Wariant 

podstawowy+
Wariant  

rozszerzony 
Wariant 

rozszerzony+ 
Wariant 

premium** 
Dla Mnie 
i dziecka

Pakiet świadczeń dotyczący Ubezpieczonego

Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* 100 000 zł 200 000 zł 220 000 zł 260 000 zł  400 000 zł  200 000 zł brak

Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy* 75 000 zł 150 000 zł 165 000 zł 195 000 zł  300 000 zł  150 000 zł brak

Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* 75 000 zł 150 000 zł 165 000 zł 195 000 zł  300 000 zł  150 000 zł brak

Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku* 50 000 zł 100 000 zł 110 000 zł 130 000 zł  200 000 zł  100 000 zł brak

Zgon Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu* 35 000 zł 60 000 zł 86 000 zł 105 000 zł  140 000 zł  60 000 zł brak

Zgon Ubezpieczonego 25 000 zł 50 000 zł 55 000 zł 65 000 zł  100 000 zł  50 000 zł brak

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku – za 1% trwałego uszczerbku 300 zł 500 zł 600 zł 700 zł  750 zł  500 zł brak

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego  
– za 1% trwałego uszczerbku – 400 zł 550 zł 600 zł  600 zł  400 zł 6 miesięcy 

Całkowita trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku – 17 000 zł 20 000 zł 25 000 zł 50 000 zł  17 000 zł brak

Operacja chirurgiczna Ubezpieczonego  
Grupa 1 – skomplikowane operacje  
Grupa 2 – trudne operacje  
Grupa 3 – proste operacje

–

 
2 000 zł 
1 200 zł 
400 zł

 
2 500 zł 
1 500 zł 
500 zł

 
3 000 zł 
1 800 zł 
600 zł

 
3 500 zł 
2 100 zł 
700 zł

2 000 zł
1 200 zł
400 zł

6 miesięcy

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego*** – 12 000 zł 15 000 zł 17 000 zł 20 000 zł 12 000 zł 3 miesiące 

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego (kwota za dzień)**** 
w następstwie NW – do 14 dnia / w następstwie NW od 15 – 180 dnia
wskutek choroby – do 180 dnia

– 140 zł / 70 zł
70 zł

160 zł / 80 zł
80 zł

200 zł / 100 zł
100 zł

200 zł / 100 zł
100 zł

140 zł / 70 zł 
70 zł

brak
2 miesiące

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* – 180 zł 200 zł 250 zł  300 zł  180 zł brak

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego* – 110 zł 120 zł 150 zł  200 zł  110 zł 2 miesiące

Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego – do 3 000 zł do 3 000 zł do 5 000 zł  do 7 000 zł  do 3 000 zł 3 miesiące

Pakiet świadczeń dotyczący Dziecka Ubezpieczonego

Osierocenie dziecka na skutek zgonu Ubezpieczonego – – – – –  3 000 zł brak

Zgon dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku* – – – – –  7 000 zł brak

Zgon dziecka – – – – –  3 500 zł 6 miesięcy 

Urodzenie się dziecka – – – – –  - 9 miesięcy

Urodzenie martwego noworodka – – – – –  - 9 miesięcy

Trwałe inwalidztwo dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku – – – – –  - brak

Wada wrodzona dziecka – – – – –  - 9 miesięcy

Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego (nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, przeszczep narządu, utrata 
wzroku, paraliż, poparzenie, utrata mowy, śpiączka, utrata słuchu, utrata kończyn, łagodny guz mózgu, piorunujące wirusowe 
zapalenie wątroby, zapalenie mózgu, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, dystrofia mięśniowa, neuroborelioza, 
posocznica (sepsa), bakteryjne zapalenie opon mózgowych)

– – – – –  3 000 zł 3 miesiące 

Leczenie szpitalne dziecka Ubezpieczonego – kwota zryczałtowana – – – – –  700 zł 2 miesiące

Składka miesięczna od 35 zł od 70 zł od 85 zł od 105 zł od 130 zł  od 72 zł 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 
Służy wyłącznie celom informacyjnym.
Obowiązuje od 06.09.2022 r.

* Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń, wynikającą z Warunków Ubezpieczenia, wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia.
** Wariant dedykowany dla osób do nieukończonego 54 r.ż.
***  Poważne zachorowanie Ubezpieczonego - zakres komfort dla osób do nieukończonego 54 r.ż.: zawał mięśnia sercowego, operacyjne wykonanie pomostów naczyniowych (by-pass), udar mózgu, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, przeszczep narządu, utrata wzroku, paraliż, poparzenie, stwardnienie rozsiane, przeszczep zastawki serca, operacja aorty, utrata mowy, śpiączka, utrata słuchu, utrata kończyn, łagodny 

guz mózgu, piorunujące wirusowe zapalenie wątroby, zapalenie mózgu, przewlekła niewydolność oddechowa, toczeń rumieniowaty układowy, niedokrwistość aplastyczna, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, choroba Parkinsona, dystrofia mięśniowa, schyłkowa niewydolność wątroby, choroba neuronu ruchowego, pierwotne nadciśnienie płucne, neuroborelioza, posocznica (sepsa), choroba Crohna, 
choroba Alzheimera, ciężki uraz głowy (będący następstwem nieszczęśliwego wypadku), utrata możliwości samodzielnej egzystencji.

***  Poważne zachorowanie Ubezpieczonego - zakres maksymalny dla osób od 54 r.ż.: zawał mięśnia sercowego, operacyjne wykonanie pomostów naczyniowych (by-pass), udar mózgu, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, przeszczep narządu, utrata wzroku, paraliż, poparzenie, stwardnienie rozsiane, przeszczep zastawki serca, operacja aorty, utrata mowy, śpiączka, utrata słuchu, utrata kończyn, łagodny guz mózgu, 
piorunujące wirusowe zapalenie wątroby.

**** Leczenie szpitalne Ubezpieczonego - pobyt dłużej niż 1 dzień dla osób do nieukończonego 54 r.ż., pobyt dłużej niż 3 dni dla osób od 54 r.ż.

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA.
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