
 

 

Szanowni Państwo,  

Wspólnie z TU Ergo Hestia SA, pragniemy przedstawić Państwu propozycję ubezpieczenia grupowego na życie. 

Prezentowana oferta daje Państwu możliwość pełnej ochrony zachowując ciągłość ubezpieczenia i brak karencji.  

 

POWAŻNE ZACHOROWANIE UBEZPIECZONEGO  
Katalog poważnych zachorowań Ubezpieczonego obejmuje 33 jednostki chorobowe:  
Zawał mięśnia sercowego, operacyjne wykonanie pomostów naczyniowych (by-pass), udar mózgu, nowotwór złośliwy, 
niewydolność nerek, przeszczep narządu, utrata wzroku, paraliż, poparzenie, stwardnienie rozsiane, przeszczep zastawki serca, 
operacja aorty, utrata mowy, śpiączka, utrata słuchu, utrata kończyn, łagodny guz mózgu, zapalenie wątroby (piorunujące 
wirusowe zapalenie wątroby), przewlekła niewydolność oddechowa, toczeń rumieniowaty układowy, niedokrwistość 
aplastyczna, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, Choroba Parkinsona, dystrofia mięśniowa, schyłkowa 
niewydolność wątroby, choroba neuronu ruchowego, pierwotne nadciśnienie płucne, kleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, 
posocznica (sepsa), choroba Crohna, choroba Alzheimera, ciężki uraz głowy, utrata możliwości samodzielnej egzystencji.  
 
 

Pakiet świadczeń dotyczący Ubezpieczonego WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

1 Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym 250 000 zł

2 Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym 165 000 zł

3 Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 165 000 zł

4 Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 115 000 zł

5 Zgon Ubezpieczonego w następstwie zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu 80 000 zł

6 Zgon Ubezpieczonego 50 000 zł

Pakiet świadczeń dotyczący Dziecka

7 Urodzenie martwego noworodka 3 100 zł

8 Urodzenie się dziecka 1 550 zł

9 Zgon dziecka 3 600 zł

10 Zgon dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku 5 600 zł

11 Osierocenie dziecka na skutek zgonu Ubezpieczonego 3 700 zł

Pakiet świadczeń dotyczący Małżonka/Partnera

12 Zgon małżonka/partnera 15 000 zł

13 Zgon małżonka/partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku 32 000 zł

28 Poważne zachorowanie małżonka/partnera 4 000 zł                                            

Pakiet świadczeń dotyczący Rodzica/Teścia

14 Zgon rodzica 2 300 zł

15 Zgon rodzica w następstwie nieszczęśliwego wypadku 4 600 zł

16 Zgon teścia 2 300 zł

17 Zgon teścia w następstwie nieszczęśliwego wypadku 4 600 zł

Pakiet świadczeń dotyczący Zdrowia Ubezpieczonego

18 Całkowita trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku 12 000 zł

19 Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – zakres komfort 4 000 zł

20 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku – za 1% trwałego uszczerbku 450 zł

21 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego 450 zł

– za 1% trwałego uszczerbku

22 Operacja chirurgiczna Ubezpieczonego – w zależności od grupy operacji grupa 3 – 400 zł

grupa 2 – 1 200 zł

grupa 1 – 2 000 zł

Pakiet świadczeń dotyczący leczenia szpitalnego Ubezpieczonego

23 Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w pracy  do 14 dnia/od 15–180 dnia 270 zł/50 zł

24   Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek wypadku w pracy  do 14 dnia/od 15–180 dnia 210 zł/50 zł

25 Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym  do 14 dnia/od 15–180 dnia 210 zł/50 zł

26  Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego* do 14 dnia/od 15–180 dnia 115 zł/50 zł

27  Leczenie szpitalne Ubezpieczonego – zakres rozszerzony:

– wskutek nw – do 14 dnia / od 15 – 180 dnia 150 zł/50 zł

– wskutek choroby – do 180 dnia 50 zł

– OIOM – do 14 dnia 25 zł

– zwolnienie poszpitalne – powyżej 30 dni – kwota jednorazowa 250 zł

29 MediPlan TAK

SKŁADKA MIESIĘCZNA 55,90 zł



POWAŻNE ZACHOROWANIE MAŁŻONKA/PARTNERA 
Katalog poważnych zachorowań Małżonka / Partnera obejmuje 18 jednostek chorobowych: zawał mięśnia sercowego, operacyjne 

wykonanie pomostów naczyniowych (by-pass), udar mózgu, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, przeszczep narządu, utrata 

wzroku, paraliż, poparzenie, stwardnienie rozsiane, przeszczep zastawki serca, operacja aorty, utrata mowy, śpiączka, utrata 

słuchu, utrata kończyn, łagodny guz mózgu, zapalenie wątroby (piorunujące wirusowe zapalenie wątroby). 

 

OPERACJE CHIRURGICZNE  
Odpowiedzialność ERGO Hestii dotyczy operacji chirurgicznych wymienionych w załączniku do OWU kod HR 01/15.  

Strony 35 do 41.   Katalog operacji zawiera 540 rodzajów operacji. 

MEDIPLAN –MEDI40 – WARIANT MAKSYMALNY  

 Zakresem ubezpieczenia objęte są usługi assistance określone w OWU świadczone na rzecz Ubezpieczonych za 
pośrednictwem Centrum Alarmowego w przypadku wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU, 
które miało miejsce na terytorium Polski.  

 

Regionalny Kierownik Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych NAU SA 

Tomasz Majewski 

Tel. 735 201 507 


