
 
 
ZAKRES UBEZPIECZENIA 

KWOTA ŚWIADCZENIA 

WARIANT I WARIANT II WARIANT III 

Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej*: 
 

• wypadkiem komunikacyjnym w pracy 260 000 zł 400 000 zł 500 000 zł 

• wypadkiem komunikacyjnym 247 000 zł 380 000 zł 475 000 zł 

• wypadkiem przy pracy 195 000 zł 300 000 zł 375 000 zł 

• nieszczęśliwym wypadkiem 182 000 zł 280 000 zł 350 000 zł 

• zawałem serca albo krwotokiem śródmózgowym 169 000 zł 260 000 zł 325 000 zł 

Śmierć ubezpieczonego 91 000 zł 140 000 zł 175 000 zł 

Świadczenia zdrowotne: 

• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - 100% 104 000 zł 160 000 zł 200 000 zł 

• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 1% 1 040 zł 1 600 zł 2 000 zł 

• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca albo krwotokiem śródmózgowym – 100% 52 000 zł 80 000 zł 100 000 zł 

• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca albo krwotokiem śródmózgowym – 1% 520 zł 800 zł 1 000 zł 

• złamanie kości spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem (wysokość wypłaty zależy od rodzaju 

złamania) 

Odpowiedni % z 13 000 

zł 

Odpowiedni % z 20 000 

zł 

Odpowiedni % z 25 000 

zł 

• wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego (wariant rozszerzony plus) 16 900 zł 20 000 zł 32 000 zł 

• operacja chirurgiczna: 
 

◦ I klasa (100% sumy ubezpieczenia) 13 000 zł 20 000 zł 25 000 zł 

◦ II klasa (50% sumy ubezpieczenia) 6 500 zł 10 000 zł 12 500 zł 

◦ III klasa (30% sumy ubezpieczenia) 3 900 zł 6 000 zł 7 500 zł 

◦ IV klasa (10% sumy ubezpieczenia) 1 300 zł 2 000 zł 2 500 zł 

◦ V klasa (5% sumy ubezpieczenia) 650 zł 1 000 zł 1 250 zł 

• wykonana w znieczuleniu ogólnym 1 300 zł 2 000 zł 2 500 zł 

• wykonana podczas pobytu w szpitalu, który trwał nieprzerwanie dłużej niż 14 dni 1 300 zł 2 000 zł 2 500 zł 

• wykonana w związku z zawałem serca albo udarem, albo nowotworem złośliwym 1 300 zł 2 000 zł 2 500 zł 

• wykonana poza terytorium Polski TAK TAK TAK 

• utrata sprawności w życiu codziennym 30 000 zł 40 000 zł 50 000 zł 

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

spowodowanego: 

min. 2-dniowy pobyt 

wskutek choroby albo 

min. 1-dniowy pobyt 

wskutek NW 

min. 2-dniowy pobyt 

wskutek choroby albo 

min. 1-dniowy pobyt 

wskutek NW 

min. 2-dniowy pobyt 

wskutek choroby albo 

min. 1-dniowy pobyt 

wskutek NW 

◦ nieszczęśliwym wypadkiem (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) 380 zł 440 zł 500 zł 

◦ wypadkiem komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) 475 zł 550 zł 625 zł 

◦ wypadkiem przy pracy (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) 475 zł 550 zł 625 zł 

◦ wypadkiem komunikacyjnym w pracy (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) 570 zł 660 zł 750 zł 

◦ zawałem serca albo krwotokiem śródmózgowym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) 380 zł 440 zł 500 zł 

◦ chorobą 95 zł 110 zł 125 zł 

◦ nieszczęśliwym wypadkiem (od 15. dnia pierwszego pobytu) 95 zł 110 zł 125 zł 

• pobyt na Oddziale Anestezjoligii i Intensywnej Terapii – jednorazowe świadczenie 950 zł 1 100 zł 1 250 zł 

• rekonwalescencja – za każdy dzień zwolnienia lekarskiego (maksymalnie za 30 dni po minimum 

14-dniowym pobycie w szpitalu) 

 

47.5 zł 
 

55 zł 
 

62.5 zł 

• leczenie szpitalne poza terytorium Polski TAK TAK TAK 

Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia TAK TAK TAK 

Składka miesięczna za osobę 110 150 200 

 
 

 


