
       UBEZPIECZENIE  GRUPOWE     SENIOR          
 

     Ochrona ubezpieczeniowa od  18 – 75 lat.  Wiek wstępu do 72 lat. 

  
  ZAKRES   ASSISTANCE w razie nagłego zachorowania skutkującego hospitalizacją * lub nieszczęśliwego wypadku 

13 Dostarczenie leków do 250 zł do 250 zł do 250 zł  

14 Dostarczenie posiłków do 250 zł do 250 zł do 250 zł  

15 Pomoc pielęgniarska po hospitalizacji  max  5 dni do 500 zł  do 500 zł  do 500 zł   

16 Pomoc domowa po hospitalizacji  max  5  dni do 500 zł  do 500 zł  do 500 zł  

17 Transport medyczny do placówki medycznej 

do 2 000 zł do 2 000 zł do 2 000 zł 

 

18 Transport medyczny pomiędzy placówkami medycznymi  

19 Transport medyczny z placówki medycznej  

20 Pomoc psychologa do 500 zł  do 500 zł  do 500 zł   

21 Wizyta lekarska  max  2 wizyty w roku do 500 zł  do 500 zł  do 500 zł   

 
22 

Organizacja procesu rehabilitacyjnego ( organizacja i pokrycie kosztów wizyt 
fizykoterapeuty lub organizacja i pokrycie kosztów transportu do poradni oraz 
wizyt w poradni rehabilitacyjnej ) 

do 1 500 zł do 1 500 zł do 1 500 zł 

 

23 Wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego do 700 zł do 700 zł do 700 zł  

24 Infolinia medyczna bez limitu bez limitu bez limitu  
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Infolinia na temat możliwości otrzymania dofinansowania ze środków PFRON 
dla osoby niepełnosprawnej oraz na temat odliczania kosztów dostosowania 
mieszkania do potrzeb związanych z niepełnosprawnością w ramach usługi 
rehabilitacyjnej 

bez limitu bez limitu bez limitu 

 

Zakres   Assistance  w razie nieszczęśliwego wypadku skutkującego  zgonem  ubezpieczonego 
26 Infolinia ( procedury, formalności, koszty ) bez limitu bez limitu bez limitu  

27 Konsultacja psychologa dla najbliższej rodziny** organizacja i pokrycie kosztów do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł  

28 Organizacja i pokrycie kosztów pogrzebu ( Polska ) do 4 000 zł do 4 000 zł do 4 000 zł  

29 Pokrycie kosztów dojazdu najbliższej rodziny**zmarłego na pogrzeb pow 50km do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł  
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Pomoc dla najbliższej rodziny* - pomoc domowa, pomoc w opłaceniu 

rachunków, zrobieniu zakupów, opieka nad dziećmi, opieka nad zwierzętami 
max. 7 dni 
 

1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 

 

             WYSOKOŚĆ  SKŁADKI  MIESIĘCZNEJ 36 zł 53 zł 70 zł  

*    Minimalna wymagana liczba dni hospitalizacji określona jest w OWU Senior Assistance 

**  Najbliższa rodzina  -  współmałżonek, dzieci, rodzice 

Szczegółowe definicje ryzyk znajdują się w Ogólnych Warunkach Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie „Senior” 
 

       Całodobowy  numer  alarmowy + 48  22 563 12 44   lub  + 48  22  383 22 44 
 

 

                          ZAKRES   UBEZPIECZENIA 
Wysokość  świadczenia  (PLN) 

Karencja 
Wariant 1 
    MINI 

Wariant 2 
    MIDI 

Wariant 3 
   MAXI 

1 Zgon Ubezpieczonego 7 000 9 000 12 000 3 m-ce 

2 
Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW 
( Wysokość świadczenia uwzględnia świadczenie za zgon Ubezpieczonego ) 14 000 18 000 24 000  

3 
Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego 
( Wysokość świadczenia uwzględnia świadczenie za zgon Ubezpieczonego i zgon  NW ) 21 000 27 000 36 000  

4 
Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lotniczego 
( Wysokość świadczenia uwzględnia świadczenie za zgon Ubezpieczonego i zgon  NW ) 21 000 27 000 36 000  

5 
Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku wodnego 
( Wysokość świadczenia uwzględnia świadczenie za zgon Ubezpieczonego i zgon  NW ) 21 000 27 000 36 000  

6 
Zgon chorobowy ( zawał serca, udar mózgu Ubezpieczonego ) 
(Wysokość świadczenia uwzględnia świadczenie za zgon Ubezpieczonego ) 9 000 13 000 18 000 6 m-cy 

7 Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW za 1 % uszczerbku  50 100 150  

8 Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z przyczyn innych niż NW ( pobyt min 4 dni ) 10 30 40 6 m-cy 

9 Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW ( pobyt min 4 dni ) 30 50 60  

10 Zgon małżonka / konkubenta Ubezpieczonego w wyniku NW 3 500 4 500 6 000  

11 Zgon dziecka Ubezpieczonego 1 000 1 500 2 000 3 m-ce 

12 
Zgon dziecka Ubezpieczonego w wyniku NW 
( wysokość świadczenia uwzględnia świadczenie za zgon dziecka Ubezpieczonego ) 6 000 7 500 10 000  



 
 

           ANKIETA   OSOBOWA  DO  ZBIOROWEGO  UBEZPIECZENIA  NA  ŻYCIE 
 
     Czy rozpoznano u Pana/i którąkolwiek z wymienionych poniżej chorób? 

 
zawał serca                   ( martwica części mięśnia sercowego spowodowana niedokrwieniem, manifestująca się świeżymi zmianami  

                                                 w zapisie Ekg, podwyższeniem enzymów nekrotycznych, akinezą ściany mięśnia sercowego oraz innymi  
                                                 objawami klinicznymi zawału.) 
 

udar mózgu                    ( trwałe zmiany w tkance mózgowej spowodowane wylewem, zawałem lub zatorem, manifestujące się  

                                                 neurologicznymi  zmianami ogniskowymi. ) 
 

nowotwór złośliwy   ( niekontrolowany rozrost komórek patologicznych, które stały się niepodatne na mechanizmy regulacyjne  

                                                 organizmu,  z możliwością naciekania tkanek i narządów oraz tworzenia przerzutów. ) 
 

POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) 
  

                                                ( progresywne zaburzenia przepływu powietrza przez drogi oddechowe, zależne od przewlekłego 
                                                   obturacyjnego zapalenia oskrzeli lub od rozedmy (stwierdzone w spirometrii). 
 

cukrzycę insulinozależną   ( choroba przemiany materii wynikająca z niedoboru insuliny, manifestująca się obecnością cukru 

                                                  i ciał ketonowych w moczu, podwyższonym poziomem cukru we krwi, wymagająca leczenia insuliną.) 
 

przewlekłą niewydolność nerek  ( trwająca kilka miesięcy (więcej niż 1) choroba obu nerek, niezależnie od przyczyny,  

                                                                                 manifestująca się  zmniejszeniem filtracji kłębuszkowej. ) 
 

HIV i/lub HCV                 ( potwierdzona badaniem krwi obecność ludzkiego wirusa upośledzenia odporności (HIV) i/lub wirusa  

                                                    zapalenia wątroby typu C (HCV). ) 
 

ZZA vs ZUA (zespół zależności alkoholowej, zespól uzależnienia alkoholowego)  
 

                                                  ( przewlekłe, wieloletnie spożywanie alkoholu, powodujące szkodliwe następstwa zdrowotne,  
                                                    np. zaburzenia świadomości i procesów poznawczych oraz choroby somatyczne (np. marskość 
                                                    wątroby, zapalenie trzustki, żylaki przełyku). 
 

otyłość olbrzymią vs patologiczną (BMI > 40)  
 

                                                    ( nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie, osiągające wartość BMI (Body 
                                                      Mass Index) 40 lub więcej. Technika wyliczenia BMI: waga/wzrost ) 
 

Czy jest Pan/i pensjonariuszem hospicjum?  
 

Czy jest Pan/i w trakcie leczenia lub planowane jest u Pana/i leczenie specjalistyczne? 
 

Chemioterapia          ( Metoda systemowego leczenia nowotworu złośliwego, polegająca na zastosowaniu leków cytostatycznych, 

                                               eliminująca z organizmu komórki nowotworu. ) 
 

Radioterapia              ( Metoda miejscowego leczenia nowotworu złośliwego, polegająca na zewnętrznym oddziaływaniu 

                                              promieniami jonizującymi, eliminująca z organizmu komórki nowotworu. ) 
 

Brachyterapia           ( Odmiana radioterapii polegająca na umieszczeniu źródeł promieniotwórczych w obrębie guza 

                                                nowotworowego lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. ) 
 

Interferonoterapia   ( Metoda systemowego leczenia WZW typu C, polegająca na dożylnym zastosowaniu nieswoistego białka 

                                                (interferon), hamującego syntezę wirusowego RNA. ) 
 
 

Czy orzeczono u Pana/i  niepełnosprawność w stopniu znacznym,  

( Całkowita niezdolność do pracy, samodzielnej egzystencji )  lub umiarkowanym  ( Całkowita niezdolność do pracy )   ? 
 
 

Czy jest Pan/i biorcą  świadczenia rentowego ? 
 
 

Czy kiedykolwiek odmówiono Panu/i zawarcia umowy ubezpieczenia z powodów 

medycznych?  

 
 
 

W przypadku odpowiedzi  twierdzącej na któreś z powyższych pytań  ubezpieczenie nie jest możliwe ! 

 
 


