Oferta Ubezpieczenia na Życie Warta Ekstrabizes Plus
Grupa OtwartaBiura UbezpieczeńBONUS
Miło nam zaprosić Państwa do skorzystania z przygotowanej przez Biuro Ubezpieczeń BONUS we współpracy z WARTA
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oferty w zakresie grupowego ubezpieczenia na życie.
Szeroki zakres świadczeń i wysokie sumy ubezpieczenia przy relatywnie niskiej składce sprawiają że możemy Państwu
zaoferować produkt z najwyższej półki. Nie bez znaczenia jest również renomowana pozycja Ubezpieczyciela jakim jest WARTA
Życie.
Ofertę kierujemy do osób w wieku 18 – 60 lat. W szczególności do osób które nie są dotychczas ubezpieczone lub utraciły
możliwość ubezpieczenia u dotychczasowego pracodawcy i przechodzą na indywidualną kontynuację ubezpieczenia.
Szczególną uwagą pragniemy zwrócić na:
 Wysokie sumy ubezpieczenia na życie,
 Wysokie świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu,
 Bardzo wysokie świadczenia z tytułu poważnych zachorowań,
 Wysokie świadczenia z tytułu zgonu rodziców lub teściów,
 Objęcie ochroną ubezpieczeniową małżonka lub partnera.
Prosimy o zapoznanie się z dołączoną ofertą, porównanie jej z dotychczas posiadanym ubezpieczeniem i wybór
proponowanego przez nas ubezpieczenia.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i do kontaktu z naszymi przedstawicielami.

Zakres Ubezpieczenia
RODZAJ ŚWIADCZENIA
Zgon Ubezpieczonego
Zgon Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku
Zgon Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku Komunikacyjnego
Zgon Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku przy Pracy
Zgon Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku Komunikacyjnego przy Pracy
Powstanie Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku / za każdy 1%
uszczerbku /
7. Zgon Małżonka lub Partnera
8. Zgon Małżonka lub Partnera w Wyniku Wypadku
9. Zgon Małżonka lub Partnera w Wyniku Wypadku Komunikacyjnego
10. Zgon Rodzica
11. Zgon Rodzica Małżonka lub Partnera
12. Zgon Dziecka
13. Osierocenie Dziecka przez Ubezpieczonego
14. Wystąpienie u Ubezpieczonego Poważnego Zachorowania / 44 przypadki /
15. Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego - za dzień pobytu w wyniku choroby
16. Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego PLUS - za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub
udaru mózgu
17. Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego - za dzień pobytu w wyniku wypadku
18. Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego PLUS - za dzień pobytu w wyniku wypadku
komunikacyjnego
19. Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego PLUS - za dzień pobytu w wyniku wypadku przy
pracy
20. Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego - jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w
wyniku choroby lub wypadku
Składka miesięczna od osoby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

KWOTA
60000
120000
170000
170000
270000
400
7000
27000
47000
2000
2000
5000
4000
15000
100
200
150
200
200
1000
59,-zł.

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby w wieku 18 – 60 lat, które:
 nie posiadają orzeczenia o niezdolności do pracy lub uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych lub
orzeczenia o niepełnosprawności,



w dacie podpisania deklaracji uczestnictwa nie przebywają na zwolnieniu lekarskim oraz w ciągu ostatniego roku licząc
od daty podpisania deklaracji nie przebywały na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni (zwolnienie nie dotyczy złamania
kończyn dolnych i górnych, usunięcia wyrostka robaczkowego i migdałków oraz zwolnienia na osoby trzecie (np. dziecko
lub małżonka).

Odpowiedzialność jest wyłączona w stosunku do zdarzeń powstałych przy wykonywaniu jednego z poniższych zawodów:
a) górnik, b) konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy, c) ochroniarz z pozwoleniem na broń, d) elektryk pracujący przy
napięciu powyżej 230V, e) kaskader, f) pirotechnik, g) korespondent wojenny, h) żołnierz zawodowy, i) strażak, j) policjant, k)
marynarz, l) ratownik, m) funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura
Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, n) treser zwierząt niebezpiecznych, o) opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, p)
akrobata, q) artysta cyrkowy, r) sportowiec zawodowy, s) osoba wykonująca pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w
tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej 10 metrów, t)
pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, u) pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, v) personel
samolotów.
Okresy karencji na poszczególnych ryzykach:
a) 180 dniowy okres karencji dla ryzyk: zgon ubezpieczonego, zgon małżonka lub partnera, , zgon rodzica oraz rodzica małżonka
lub partnera, zgon dziecka, osierocenie dziecka,
b) 180 dniowy okres karencji dla ryzyk: wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania,
c) 90 dniowy okres karencji dla ryzyk: dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego,
Nie ma karencji dla ubezpieczonego na zdarzenia spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem – ochrona od 1 dnia okresu
ubezpieczenia.
Do okresu karencji zalicza się staż w innym ubezpieczeniu grupowym, wtedy karencja jest znoszona do wysokości świadczeń
poprzedniej polisy. Warunkiem jest ciągłość ubezpieczenia i rezygnacja z poprzedniej polisy.
Lista poważnych zachorowań ubezpieczonego objęta ubezpieczeniem:
Nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu, operacja pomostowania naczyń wieńcowych, niewydolność nerek, przeszczep
dużych narządów, paraliż, utrata kończyn, utrata wzroku, utrata słuchu, utrata mowy, ciężkie oparzenia, łagodny nowotwór
mózgu, śpiączka, choroba Creutzfeldta – Jakoba, zakażenie Wirusem HIV lub rozpoznanie HIV (w trakcie transfuzji krwi),
zakażenie Wirusem HIV lub rozpoznanie AIDS (w związku z wykonywanym zawodem), operacja aorty, choroba Alzheimera,
schyłkowa niewydolność wątroby, operacja zastawek serca, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, anemia aplastyczna,
zapalenie mózgu, schyłkowa niewydolność oddechowa, bakteryjne zapalnie opon mózgowo-rdzeniowych, bąblowiec mózgu,
Zgorzel gazowa, Masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, Odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, Ropień mózgu,
Sepsa, Przewlekłe zapalenie wątroby typu B , Przewlekłe zapalenie wątroby typu C, Borelioza, Tężec, Wścieklizna, Gruźlica,
Choroba Huntingtona, Zakażona martwica trzustki, Choroba neuronu ruchowego, Bakteryjne zapalenie wsierdzia, Utrata
kończyn wskutek choroby.
Ubezpieczenie w ww. zakresie obowiązuje do 67 roku życia Ubezpieczonego.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygasa w pierwszą rocznicę polisy przypadającą po ukończeniu przez Ubezpieczonego 67 lat.
Poukończeniu przez ubezpieczonego 67 lat, jest możliwość kontynuowania ubezpieczenia na warunkach indywidualnej
kontynuacji.

Dzięki temu ubezpieczeniu zyskujesz:
 Wysokie kwoty świadczeń zabezpieczających osoby wskazane przez Ciebie na wypadek śmierci.
 Ubezpieczenie, które możesz kontynuować nawet jeśli zmienisz miejsce pracy – uniezależniasz się
od oczekiwań i możliwości innych pracowników.
 Ubezpieczenie obejmuje bardzo szeroki zakres poważnych zachorowań – aż 44 jednostki
chorobowe.
 Wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu to nawet 365 dni w roku polisowym.
 Osoby przechodzące z zachowaniem ciągłości z innego ubezpieczenia grupowego mają zniesione
karencje do wysokości świadczeń w poprzedniej polisie.
 Świadczenia dotyczące współmałżonka obejmują również partnera w przypadku związku
nieformalnego (wpis w deklaracji przystąpienia), dotyczy to także zgonu teściów.
 Po wystąpieniu z tej polisy jest prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia.

Obsługę związaną z zawarciem ubezpieczenia prowadzi:

Konto polisy: 70 1160 2202 0000 0003 0244 7484
Składka płatna przelewem do ostatniego dnia miesiąca za kolejny miesiąc.

