Propozycja Grupowego Ubezpieczenia na Życie
FIRMA:
OFERTA NR:
Z DNIA:

ŚRODKOWOPOMORSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA
2018/5/0166
2018-05-24

RODZAJ RYZYKA

WYSOKOŚĆ

WYSOKOŚĆ

ŚWIADCZENIA

SKŁADKI

UBEZPIECZONY
Śmierć ubezpieczonego NWK przy pracy*

400 000,00 zł

0,00 zł

Śmierć Ubezpieczonego

100 000,00 zł

21,32 zł

Śmierć Ubezpieczonego NW*

200 000,00 zł

2,70 zł

Śmierć Ubezpieczonego NWK*

300 000,00 zł

0,89 zł

Śmierć Ubezpieczonego NW przy pracy*

300 000,00 zł

0,37 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu*

140 000,00 zł

2,71 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego NW (za 100% uszczerbku)

60 000,00 zł

9,70 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (za 100%

40 000,00 zł

3,50 zł

10 000,00 zł

2,93 zł

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego (wariant B)

8 000,00 zł

4,67 zł

Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego

5 000,00 zł

2,43 zł

Operacja chirurgiczna Ubezpieczonego (I klasa operacji)

5 000,00 zł

6,32 zł
11,12 zł

uszczerbku)
Trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy

Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w Wyniku NW
(stawka dzienna)

za pierwsze 14 dni:

200,00 zł

za kolejne dni:

100,00 zł

Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu z Powodu Choroby
(stawka dzienna)

za pierwsze 14 dni:

100,00 zł

za kolejne dni:

50.00 zł
1 000,00 zł

Pobyt Ubezpieczonego na OIOM (powyżej 24 godzin)
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w Wyniku NWK
(stawka dzienna)

za pierwsze 14 dni:

250,00 zł

za kolejne dni:

100,00 zł

Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w Wyniku NW przy Pracy
(stawka dzienna)

za pierwsze 14 dni:

250,00 zł

za kolejne dni:

100.00 zł

Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w Wyniku NWK przy Pracy
(stawka dzienna)

za pierwsze 14 dni:

350,00 zł

za kolejne dni:

100,00 zł

Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w Wyniku zawału

za pierwsze 14 dni:

150,00 zł

za kolejne dni:

100,00 zł

serca/udaru mózgu

(stawka dzienna)

3,01 zł

50,00 zł

Rekonwalescencja Ubezpieczonego

(stawka dzienna)

100,00 zł

1,02 zł

Śmierć Współmałżonka

15 000,00 zł

6,92 zł

Śmierć Współmałżonka NW**

30 000,00 zł

0,81 zł

Śmierć Współmałżonka NWK**

45 000,00 zł

0,40 zł

3 000,00 zł

1,96 zł

5 000,00 zł

0,80 zł

Świadczenie apteczne

WSPÓŁMAŁŻONEK

Poważne zachorowanie Współmałżonka (wariant B)

DZIECKO
Śmierć Dziecka

10 000,00 zł

0,36 zł

Poważne zachorowanie Dziecka

3 000,00 zł

2,37 zł

Urodzenie Dziecka

1 500,00 zł

0,25 zł

Urodzenie martwego Dziecka

3 000,00 zł

0,00 zł

3 000,00 zł

0,81 zł

2 000,00 zł

14,44 zł

wliczone

wliczone

Śmierć Dziecka NW***

Osierocenie Dziecka

RODZIC/TEŚĆ
Śmierć Rodzica lub Teścia

UBEZPIECZONY
Assistance Medyczny Plus

103,00 zł

SKŁADKA MIESIĘCZNA

* Świadczenia z tytułu śmierci, śmierci w wyniku NW, śmierci w wyniku WK, śmierci w wyniku WWP, śmierci w wyniku WKWP, śmierci w wyniku ZSUM, nie sumują się
** Świadczenia z tytułu śmierci współmałżonka/partnera, śmierci współmałżonka/partnera w wyniku NW, śmierci współmałżonka/partnera w wyniku WK, śmierci
współmałżonka/partnera w wyniku zawału lub udaru mózgu nie sumują się
*** Świadczenia z tytułu śmierci dziecka, śmierci dziecka w wyniku NW, śmierci dziecka w wyniku WK nie sumują się
**** Świadczenia z tytułu śmierci Rodzica lub Teścia, śmierci Rodzica lub Teścia w wyniku NW
Oznaczenia:
nw - nieszczęśliwy wypadek, wk - wypadek komunikacyjny, wwp - wypadek przy pracy, wkwp - wypadek komunikacyjny w pracy, zsum - zawał serca lub udar mózgu
Powyższa oferta została sporządzona na podstawie następujących parametrów:
średnia wieku: 47
Niniejsza
31.07.2018
roku.
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składki.
Do niniejszej oferty mają zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia INTER Grupa zatwierdzonych Uchwaáą Zarządu INTER-ĩYCIE Polska nr 16/2011
z dnia 16.06.2011 roku oraz Aneksu nr 1 wprowadzonego Uchwaáą Zarządu INTER-ĩYCIE Polska nr 51/2015 z dnia 22.12.2015 roku.
Pracodawca zostanie poinformowany o nowej wysokości składki.
WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA
1. W stosunku do Partnera Pracownika zniesione zostaną okresy karencji, jeśli Partner był ubezpieczony w ramach ubezpieczenia grupowego bezpośrednio przed zawarciem
umowy ubezpieczenia oraz odpowiedzialność wobec Partnera rozpoczęła się wraz z zawarciem umowy grupowego ubezpieczenia w TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.
W pozostałych przypadkach będą miały zastosowania okresy karencji w pełnym zakresie oferty niezależnie od daty przystąpienia Partnera.
2. Na dowód, że bezpośrednio przed przystąpieniem do ubezpieczenia w TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. Partner był objęty ochroną ubezpieczeniową w innym Towarzystwie
Ubezpieczający zobowiązany jest dołączyć do wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia poniższe dokumenty:
1) kopię polisy (z zakresem ryzyk i sumami ubezpieczenia),
2) listę osób ubezpieczonych w ostatnich 3 miesiącach z potwierdzeniem Ubezpieczającego, że za te osoby została opłacona składka.
3. TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. wypłaca świadczenie z tytułu przeprowadzenia operacji chirurgicznej, zgodnie z klasyfikacją zawartą w „Katalogu Operacji Chirurgicznych”,
w wysokości:
1) 100% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej z kategorii 1,
2) 80% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej z kategorii 2,
3) 60% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej z kategorii 3,
4) 25% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej z kategorii 4,
5) 10% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej z kategorii 5.
4. Prawo do świadczenia z tytułu hospitalizacji przysługuje Ubezpieczonemu, jeżeli:
1) pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany chorobą – trwał co najmniej 3 dni,
2) pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany ciążą (dotyczy tylko sytuacji zdiagnozowania ciąży wysokiego ryzyka), porodem (dotyczy tylko sytuacji zdiagnozowania
porodu o przebiegu patologicznym) lub połogiem (dotyczy tylko sytuacji zdiagnozowania połogu stanowiące zagrożenie dla życia kobiety) – trwał co najmniej 3 dni,
3) pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany był nieszczęśliwym wypadkiem – trwał co najmniej 1 dzień,
4) pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na OIOM – trwał co najmniej 24 godziny.
5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ofercie mają zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia INTER Grupa Plus zatwierdzonych Uchwałą
Zarządu INTER-ŻYCIE Polska nr 9/2016 z dnia 17.03.2016 roku oraz Aneksu nr 1 wprowadzonego Uchwałą Zarządu INTER-ŻYCIE Polska nr 63/2016
z dnia 30.12.2016 roku załączonych do niniejszej oferty.

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego nr KRS: 0000012649

Kapitał zakładowy wynosi 20,5mln zł,
jest zarejestrowany i w pełni opłacony
NIP: 547-17-53-546

Zarząd:
Janusz Szulik - Prezes Zarządu
Piotr Bonarek - Członek Zarządu
Wioletta Rogosz - Członek Zarządu
Roberto Svenda - Członek Zarządu

