
Wariant I Wariant II Wariant III

Symbol  Zakres ochrony ubezpieczeniowej
Skumulowane 

kwoty do wypłaty 
w zł

Skumulowane 
kwoty do wypłaty 

w zł

Skumulowane 
kwoty do wypłaty 

w zł
Karencje

GWK śmierć w następstwie wypadku 
komunikacyjnego 21 000 30 000 60 000 brak

GNW śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku 14 000 20 000 40 000 brak

GRU
śmierć  7 000 10 000 20 000

6 mies.
choroba śmiertelna  3 500 5 000 10 000 

GTU trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku

70 zł za 1% 
uszczerbku

150 zł za 1% 
uszczerbku

200 zł za 1% 
uszczerbku brak

GPZ1 poważne zachorowanie 2 000 2 000 2 000 6 mies.

GOCN operacja chirurgiczna  
w następstwie nieszczęśliwego wypadku* 1 000 1 000 1 000 brak

GNPW
całkowita niezdolność do pracy  

i samodzielnej egzystencji  
w następstwie nieszczęśliwego wypadku

5 000 5 000 5 000 brak

GZW śmierć małżonka/partnera 2 000 2 000 2 000 6 mies.

GWN śmierć małżonka/partnera w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku 5 000 7 000 9 000 brak

GDN śmierć dziecka w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku 5 000 6 000 7 000 brak

GPOP1 pobyt w szpitalu w następstwie choroby  
za 1 dzień** 30 50 50 6 mies.

GPOP2 pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku za 1 dzień*** 70 100 100 brak

GOIOM pobyt na OIOM – zasiłek jednorazowy 300  300 300  6 mies. choroba,  
NW brak

GPRN
rekonwalescencja po pobycie w szpitalu  
w następstwie nieszczęśliwego wypadku  

maks. 90 dni na rok

30 zł zasiłku 
dziennego

30 zł zasiłku 
dziennego

30 zł zasiłku 
dziennego brak

GPSA świadczenie apteczne maks. 3 razy w roku 150 zł zasiłku 
jednorazowego

200 zł zasiłku 
jednorazowego

300 zł zasiłku 
jednorazowego  6 mies.

GEOM dolegliwość zdrowotna (ekspercka opinia 
medyczna), asysta prawna 2 mies.

GOEA pogorszenie się stanu zdrowia i konieczność 
uzyskania świadczeń assistance brak

Miesięczna składka 68 zł 85 zł 105 zł

Zakres ochrony SU w zł*
wizyta lekarza po NW  1 500 
wizyta lekarza specjalisty po NW lub chorobie  1 500 
wizyta pielęgniarki po NW  1 500 
dostarczenie do miejsca zamieszkania leków 
przepisanych przez lekarza  200 

wizyta rehabilitanta w domu  500 
wizyta w poradni rehabilitacyjnej i transport  500 
transport medyczny do placówki medycznej  1 500 
transport medyczny z placówki medycznej 
do miejsca zamieszkania  1 500 

transport medyczny między placówkami 
medycznymi  1 500 

pomoc domowa po hospitalizacji  400 
pomoc psychologa w trudnej sytuacji losowej  500 
zdrowotne usługi informacyjne i infolinia 
medyczna bez limitu 

pomoc w przystosowaniu miejsca pracy  
w przypadku inwalidztwa będącego wynikiem NW

tylko 
organizacja 

opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi 
(dot. małżonka lub partnera)  600 

opieka nad zwierzętami (tylko pies lub kot)  500 
wypożyczenie lub zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego  200 

transport sprzętu rehabilitacyjnego  200 
infolinia kardiologiczna po hospitalizacji  
min. 4 dni bez limitu 

konsultacja laryngologa  150 

Ekspercka opinia medyczna – organizacja i pokrycie 
kosztów uzyskania opinii z zakresu:
• onkologii – wszystkie rodzaje nowotworów,
• kardiologii i kardiochirurgii,
• neurochirurgii,
• ortopedii.

Assistance domowy – organizacja i pokrycie kosztów 
usługi hydraulika, elektryka, dekarza, szklarza, ślusarza,   
ponadto: dozór, przewóz, przechowywanie mienia w razie 
zdarzenia losowego uniemożliwiającego mieszkanie  
w  lokalu, budynku na czas remontu.

Dodatkowa ochrona

Assistance medyczny dla Ubezpieczonego  
i małżonka lub partnera 
(z powodu pogorszenia się stanu zdrowia)

* Wypłata zgodnie z tabelą operacji w OWDU GOCN.
** Pobyt min. 4 dni, maksymalna odpowiedzialność 92 dni w danym roku polisowym.
*** Pobyt min. 2 dni, maksymalna odpowiedzialność 92 dni w danym roku polisowym. 

* Limity zgodnie z OWU Między Nami Gold.


