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Materiał marketingowy

życie i zdrowie

Pakiet Zdrowie Dziecka
Pakiet Zdrowie Dziecka zapewni pomoc finansową i wsparcie medyczne, w przypadku gdy dziecko zachoruje lub dozna obrażeń ciała
w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Ochroną z tytułu pobytu w szpitalu w celu leczenia choroby objęte jest dziecko, które ukończyło 1. rok życia.
Wysokość świadczenia

Zakres ubezpieczenia
Uszczerbek lub uszkodzenia ciała dziecka
w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Poważne zachorowanie dziecka

100% uszczerbku lub uszkodzenia ciała
1% uszczerbku lub uszkodzenia ciała
23 choroby i zabiegi
konsultacje lekarzy specjalistów

Borelioza

Operacja medyczna dziecka

Pobyt dziecka w szpitalu
(maksymalnie do 365 dni,
świadczenie płatne za każdy
rozpoczęty dzień)

wariant 1

wariant 2

wariant 3

wariant 4

12 000 zł

15 000 zł

17 000 zł

20 000 zł

120 zł

150 zł

170 zł

200 zł

4 500 zł

6 500 zł

6 500 zł

6 500 zł

zorganizowanie i pokrycie kosztów maksymalnie 30 konsultacji
–

–

2 000 zł

3 000 zł

1 klasa

–

–

1 000 zł

2 000 zł

2 klasa

–

–

600 zł

1 200 zł

3 klasa

–

–

250 zł

500 zł

4 klasa

–

–

100 zł

200 zł

wypadek komunikacyjny
(świadczenie płatne od 1. dnia pobytu)

150 zł

210 zł

225 zł

240 zł

nieszczęśliwy wypadek
(świadczenie płatne od 1. dnia pobytu)

100 zł

140 zł

150 zł

160 zł

choroba
(świadczenie płatne od 4. dnia pobytu)

50 zł

70 zł

75 zł

80 zł

12 zł

18 zł

24 zł

30 zł

Składka miesięczna

Pakiet Wypadkowy
W razie doznania uszczerbku lub uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku wypłacimy świadczenie pieniężne, natomiast w razie śmierci ubezpieczonego świadczenie otrzymają bliscy.
Wysokość świadczenia

Zakres ubezpieczenia

wariant 1

wariant 2

wariant 3

wariant 4

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy

180 000 zł

240 000 zł

270 000 zł

300 000 zł

Śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

120 000 zł

160 000 zł

180 000 zł

200 000 zł

Śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy

120 000 zł

160 000 zł

180 000 zł

200 000 zł

60 000 zł

80 000 zł

90 000 zł

100 000 zł

30 000 zł

40 000 zł

45 000 zł

50 000 zł

300 zł

400 zł

450 zł

500 zł

40 000 zł

50 000 zł

60 000 zł

70 000 zł

wypadek komunikacyjny przy pracy

–

300 zł

450 zł

600 zł

wypadek komunikacyjny

–

200 zł

300 zł

400 zł

wypadek przy pracy

–

200 zł

300 zł

400 zł

nieszczęśliwy wypadek

–

100 zł

150 zł

200 zł

12 zł

18 zł

24 zł

30 zł

Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Uszczerbek lub uszkodzenia ciała
ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku

100% uszczerbku lub uszkodzenia
ciała
1% uszczerbku lub uszkodzenia ciała

Niezdolność ubezpieczonego do pracy (trwająca nieprzerwanie co najmniej
12 miesięcy) w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu
(świadczenie płatne od 1. dnia pobytu
za każdy rozpoczęty dzień, maksymalnie
za 365 dni)
Składka miesięczna

Pakiet Moje Życie i Zdrowie
Pakiet Moje Życie i Zdrowie zapewni wsparcie finansowe na wypadek poważnego zachorowania oraz bezpieczeństwo finansowe bliskim
w razie śmierci ubezpieczonego.
Wysokość świadczenia

Zakres ubezpieczenia

wariant 1

wariant 2

wariant 3

wariant 4

–

–

60 000 zł

70 000 zł

25 000 zł

30 000 zł

30 000 zł

35 000 zł

52 choroby i zabiegi

6 500 zł

12 000 zł

15 000 zł

17 000 zł

borelioza

Śmierć ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
Śmierć ubezpieczonego
Poważne zachorowanie
ubezpieczonego

53 choroby i zabiegi

1 300 zł

2 400 zł

3 000 zł

3 400 zł

świadczenie lekowe

–

–

1 000 zł

2 000 zł

7 chorób zakaźnych

–

–

1 000 zł

2 000 zł

–

–

1 000 zł

2 000 zł

12 zł

18 zł

24 zł

30 zł

Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego
Składka miesięczna
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Pakiet Medycyna bez Granic
W razie poważnego stanu chorobowego Pakiet Medycyna bez Granic umożliwia opiekę medyczną na najwyższym poziomie, w jednym
z ośrodków medycznych zlokalizowanych na całym świecie.
Zakres ubezpieczenia

Szybka diagnoza

konsultacje lekarzy specjalistów

Kwota będąca podstawą do ustalenia
wysokości świadczenia w przypadku
zdarzenia

9 konsultacji

zgodnie z OWUD

3 000 zł

3 000 zł

badania diagnostyczne

organizacja
i pokrycie kosztów

Druga opinia medyczna
leczenie za granicą Polski, podróż lub transport,
zakwaterowanie, repatriacja zwłok
Opieka medyczna
za granicą

Suma ubezpieczenia

Wysokość
świadczenia/limit

organizacja
i pokrycie kosztów

świadczenie pieniężne za każdy dzień pobytu
w szpitalu (maksymalnie za 60 dni na poważny stan
chorobowy)
zakup leków po powrocie do Polski

100 euro

2 000 000 euro

50 000 euro

Opieka kontrolna po leczeniu za granicą

zgodnie z OWUD

Składka miesięczna

95 zł

Składka miesięczna po ukończeniu 65. roku życia (do ukończenia 70. roku życia)

163 zł

Pakiet MediPomoc
Pozwala korzystać z pomocy medycznej w przypadku urazów powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
Zakres ubezpieczenia

●

● pakiet rehabilitacyjny ● badania obrazowe, w tym rezonans magnetyczny, USG i tomografia ● pomoc domowa po hospitalizacji
opieka nad dziećmi ● transport medyczny ● badania laboratoryjne ● wizyty u lekarzy specjalistów, w tym chirurga, ortopedy, okulisty,
otolaryngologa, psychologa ● opieka pielęgniarska ● opieka nad zwierzętami ● dostarczenie lekarstw

forma indywidualna: 4,50 zł

Składka miesięczna

forma rodzinna, która obejmuje współmałżonka lub partnera oraz dzieci: 13 zł

Pakiet Opieka24
Świadczenia o wartości do 6 000 zł na pomoc dla Ciebie i Twojej rodziny w razie choroby, obrażeń ciała w następstwie nieszczęśliwego
wypadku, a także pogorszenia się stanu zdrowia w wyniku zajścia trudnych sytuacji losowych określonych w OWUD.
Zakres ubezpieczenia
●

wizyta lekarska, pielęgniarska ● sprzęt rehabilitacyjny ● rehabilitacja ● transport medyczny ● pomoc psychologa ● łóżko szpitalne
dla rodzica dziecka ● dostarczenie leków ● opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi ● korepetycje ● infolinia medyczna
● opieka/opieka domowa po hospitalizacji ● wizyta położnej ● pomoc medyczna dla rodzica/rodzica współmałżonka lub partnera
Składka miesięczna: 5 zł

Pakiet Telekonsultacje medyczne
Pozwala korzystać z telekonsultacji medycznych z lekarzami wybranych specjalizacji przez telefon, czat lub wideoczat, kiedy istnieje
uzasadniona potrzeba medyczna.
Zakres ubezpieczenia
nielimitowana liczba konsultacji z internistą i specjalistami:
alergologiem ● dermatologiem ● diabetologiem ● endokrynologiem ● ginekologiem
kardiologiem ● onkologiem ● wenerologiem i dodatkowo z pediatrą (w formie rodzinnej)

●
●

Składka miesięczna

forma indywidualna: 7 zł
forma rodzinna, która obejmuje współmałżonka lub partnera oraz dzieci: 18 zł

Materiał marketingowy

Pakiet Badania Profilaktyczne
Wczesne wykrycie choroby daje większe szanse na zmniejszenie jej następstw i szybszy powrót do zdrowia. Pakiet Badania Profilaktyczne zapewni możliwość wykonywania raz w roku zestawu badań.
Zakres ubezpieczenia

●

możliwość wykonania następujących badań profilaktycznych jeden raz w roku:
badanie ogólne moczu ● morfologia ● płytki ● rozmaz automatyczny ● cholesterol całkowity
● badanie EKG – spoczynkowe ● PSA całkowite ● cytologia szyjki macicy

Składka miesięczna
za pakiet

●

glukoza na czczo

forma indywidualna: 6 zł
forma partnerska, która obejmuje także współmałżonka lub partnera: 12 zł

Pakiet Pomoc na Raka
Pakiet Pomoc na Raka to wsparcie w organizacji badań profilaktycznych, świadczenie w przypadku diagnozy nowotworu oraz świadczenia assistance w czasie leczenia. Zadbaj o siebie i zapewnij sobie pomoc na wypadek choroby.
Do ubezpieczenia możesz przystąpić, jeśli: nie ukończyłeś 61. roku życia, nie chorowałeś dotychczas na nowotwór, nie jesteś w trakcie
diagnostyki ani nie oczekujesz na diagnostykę w kierunku nowotworu lub w związku z określonymi objawami.
Sumy ubezpieczenia / limity

Zakres ubezpieczenia

wariant 1

wariant 2

wariant 3

wariant 4

Świadczenie w przypadku rozpoznania nowotworu – w zależności
od rodzaju nowotworu otrzymasz 100% lub 25% sumy ubezpieczenia

25 000 zł

50 000 zł

100 000 zł

150 000 zł

Sporządzenie przez lekarza listy badań profilaktycznych, dostosowanej
do Twojej sytuacji zdrowotnej – otrzymasz ją, aby zadbać o siebie

tak

tak

tak

tak

3 konsultacje
onkologiczne

3 konsultacje
onkologiczne

6 konsultacji
onkologicznych

9 konsultacji
onkologicznych

Weryfikacja podejrzenia nowotworu
– jeśli lekarz podejrzewa u Ciebie nowotwór

konsultacje onkologiczne
badania diagnostyczne

1 000 zł

1 000 zł

2 000 zł

3 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

20 000 zł

30 000 zł

wiek ubezpieczonego
18–50 lat

24 – 43 zł

35 – 63 zł

60 – 120 zł

87 – 174 zł

wiek ubezpieczonego
51–60 lat

58 – 104 zł

103 – 185 zł

196 – 353 zł

291 – 524 zł

Po rozpoznaniu nowotworu otrzymasz dostęp do świadczeń
assistance – lista poniżej

Składka miesięczna za pakiet

Składka miesięczna za poszczególny wariant zależy od wieku ubezpieczonego i odpowiedzi na pytania w ankiecie medycznej,
która jest częścią deklaracji przystąpienia. Tam znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące składki.

Ten materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Ubezpieczycielem jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na
Życie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia, między innymi sumy ubezpieczenia oraz limity świadczeń, oraz wyłączenia
i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela zostały określone w OWU Ochrona z Plusem (indeks GNOW/21/04/09) oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia
dodatkowego rozszerzającego zakres umowy podstawowej, dostępnych na stronie www.uniqa.pl.

Skontaktuj się z nami:
22 599 95 22
* koszt połączenia według taryfy operatora
Centrala
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
www.uniqa.pl

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się
z agentem.

