UBEZPIECZENIE L4
WARIANT
PODSTAWOWY

WARIANT ROZSZERZONY

WARIANT
ROZSZERZONY PLUS

WARIANT ROZSZERZONY
COMPLEX

9,90 zł

20,00 zł

50,00 zł

60,00 zł

ZAKRES UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do
pracy – wyrównanie 20% uposażenia funkcjonariusza służby
mundurowej/żołnierza(ZWOLNIENIE LEKARSKIE)

Do 5 000,00 zł

Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do
pracy – wyrównanie 20% uposażenia funkcjonariusza służby
mundurowej/żołnierza + OPIEKA NAD DZIECKIEM

-

Ubezpieczenie nieszczęśliwego wypadku powodującego
śmierć Ubezpieczonego
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru
mózgu

Do 5 000,00 zł
Do 5 000, 00 zł

Do 5 000, 00 zł
-

10 000,00 zł

10 000,00 zł

134 000,00 zł

134 000,00 zł

-

-

67 000,00 zł

67 000,00 zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku
komunikacyjnego

-

-

201 000,00 zł

201 000,00 zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego
wypadku przy pracy

-

-

174 200,00 zł

174 200,00 zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku
komunikacyjnego przy pracy

-

-

214 400,00 zł

214 400,00 zł

Ubezpieczenie nieszczęśliwego wypadku z proporcjonalnym
systemem wypłaty świadczeń
za 100% uszczerbku na zdrowiu

-

-

56 000,00 zł

56 000,00 zł

za 1 % uszczerbku na zdrowiu

-

-

560,00 zł

560,00 zł

zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących
przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych

-

-

do 16800,00 zł

do 16800,00 zł

zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych

-

-

do 16800,00 zł

do 16800,00 zł

-

-

16 500,00 zł

16 500,00 zł

-

-

8 250,00 zł

8 250,00 zł

Ubezpieczenie nieszczęśliwego wypadku powodującego
śmierć współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego
śmierć współmałżonka lub partnera w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
śmierć współmałżonka lub partnera w następstwie zawału
serca lub udaru mózgu

śmierć współmałżonka lub partnera w następstwie wypadku
komunikacyjnego
Ubezpieczenie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku/ świadczenie za dzień na osobę
Ubezpieczoną
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem

-

-

24 750,00 zł

24 750,00 zł

-

-

65,00 zł

65,00 zł

spowodowany wypadkiem komunikacyjnym – maksymalnie
14 dni

-

-

97,50 zł

97,50 zł

na oddziale OIOM / OIT – maksymalnie 14 dni

-

-

130,00 zł

130,00 zł

w związku z zaleconą rehabilitacją w wyniku nieszczęśliwego
wypadku – maksymalnie 14 dni

-

-

32,50 zł

32,50 zł

pobyt w szpitalu uzdrowiskowym bezpośrednio po leczeniu
szpitalnym

-

-

13,00 zł

13,00 zł

Ubezpieczenie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku
choroby/ świadczenie za dzień na osobę Ubezpieczoną
spowodowany chorobą

-

-

65,00 zł

65,00 zł

na oddziale OIOM / OIT – maksymalnie 14 dni

-

-

130,00 zł

130,00 zł

w związku z zaleconą rehabilitacją w wyniku choroby –
maksymalnie 14 dni

-

-

32,50 zł

32,50 zł

pobyt w szpitalu uzdrowiskowym bezpośrednio po leczeniu
szpitalnym

-

-

13,00 zł

13,00 zł

Ubezpieczenie poważnych zachorowań Ubezpieczonego
świadczenie z tytułu wystąpienia n/w poważnego
zachorowania

-

-

30 000,00 zł

30 000,00 zł

-

-

15 000,00 zł

15 000,00 zł

Ubezpieczenie operacji Ubezpieczonego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku

-

-

3 000,00 zł

3 000,00 zł

Ubezpieczenie operacji Ubezpieczonego w wyniku choroby

-

-

3 000,00 zł

3 000,00 zł

WARUNKI UBEZPIECZENIA
 Ubezpieczenie dedykowane tylko dla Funkcjonariuszy Służb Mundurowych/Żołnierzy
 W chwili przystąpienia do ubezpieczenia Funkcjonariusz/Żołnierz nie przebywa na zwolnieniu lekarskim

PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA

Do ubezpieczenia można przystąpić on line opłacając składkę

do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony

ubezpieczeniowej, w przypadku nie opłacenia składki do 20 dnia miesiąca- ochrona ubezpieczeniowa następuje od kolejnego miesiąca( np.
przystąpienie i opłacenie składki do 20 sierpnia - ochrona od 01 września lub przystąpienie i opłacenie składki po 20 września - ochrona od 01
października).

Ubezpieczony w przypadku wystąpienia z umowy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy nie ma możliwości ponownego
przystąpienia do ubezpieczenia do końca trwania umowy ubezpieczenia.
W trakcie trwania umowy ubezpieczenia istnieje możliwość zamiany wariantu z niższego na wyższy po upływie 6 miesięcy od
dnia przystąpienia do umowy ubezpieczenia

ZAKRES UBEZPIECZENIA L4czasowa utrata zdolności do wykonywania pracy od 7-10 do 90 dni
w ciągu okresu ubezpieczenia
WARIANT PODSTAWOWY- 9,90 zł


choroby Funkcjonariusza Służb Mundurowych/Żołnierza, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159)

WARIANT ROZSZERZONY- 20,00 zł


choroby Funkcjonariusza Służb Mundurowych/Żołnierza, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159



konieczności osobistego sprawowania opieki przez Ubezpieczonego nad chorym dzieckiem własnym lub małżonka Ubezpieczonego funkcjonariusza służby mundurowej, dzieckiem
przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8 lat, jednak nie więcej niż 14 dni w ciągu 12 miesięcznego okresu
ubezpieczenia;



konieczności osobistego sprawowania opieki przez Ubezpieczonego nad dzieckiem własnym lub małżonka Ubezpieczonego funkcjonariusza służby mundurowej, dzieckiem
przysposobionym, do ukończenia przez nie 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,

WARIANT ROZSZERZONY PLUS- 50,00 zł



choroby Funkcjonariusza Służb Mundurowych/ Żołnierza w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159)
ubezpieczenie NNW - ZAKRES ROZSZERZONY

WARIANT ROZSZERZONY COMPLEX - 60,00 zł


choroby Funkcjonariusza Służb Mundurowych/Żołnierza, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159



konieczności osobistego sprawowania opieki przez Ubezpieczonego nad chorym dzieckiem własnym lub małżonka Ubezpieczonego funkcjonariusza służby mundurowej, dzieckiem
przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8 lat, jednak nie więcej niż 14 dni w ciągu 12 miesięcznego okresu
ubezpieczenia;



konieczności osobistego sprawowania opieki przez Ubezpieczonego nad dzieckiem własnym lub małżonka Ubezpieczonego funkcjonariusza służby mundurowej, dzieckiem
przysposobionym, do ukończenia przez nie 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,



ubezpieczenie NNW - ZAKRES ROZSZERZONY

