
Wariant   
Moje ¯ycie

Wybierz ten wariant, gdy chcesz zapewniæ bliskim wysokie świadczenie na wypadek swojej 
śmierci.

Zakres ochrony / suma ubezpieczenia w z³ 50 000 100 000
VIP

Karencje
150 000 200 000

Śmieræ ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego [1] 150 000 300 000 350 000 400 000 brak

Śmieræ ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku [1] 100 000 200 000 250 000 300 000 brak

Śmieræ ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu [1] 75 000 150 000 175 000 250 000 brak

Śmieræ ubezpieczonego [1] 50 000 100 000 150 000 200 000 brak

Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku  
– za 1% uszczerbku 250 500 800 1000 brak

Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku zawału serca  lub  udaru 
mózgu – za 1% uszczerbku 250 500 500 500 brak

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – za dzień pobytu, 
płatne od pierwszego dnia, maks. do 180 dni 150 200 250 325 brak

Medical Assitance – 16 świadczeń, np. domowa wizyta lekarza TAK TAK TAK TAK brak

Sk³adka miesiêczna – zale¿y od wieku i wariantu ubezpieczenia

31 z³ 52 z³ 72 z³ 88 z³

Sk³adka  
miesiêczna

44 z³ 78 z³ 109 z³ 136 z³

56 z³ 103 z³ 146 z³ 185 z³

75 z³ 141 z³ 201 z³ 258 z³

103 z³ 197 z³ 285 z³ 371 z³

18 – 34 lata

35 – 44 lata

45 – 49 lat

50 – 54 lata

55 – 67 lat

Wariant   
Moje Zdrowie

Jeśli jesteś aktywny i chcesz mieæ ochronę na wypadek uszczerbku na zdrowiu, operacji, pobytu 
w szpitalu, śmierci czy niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wybierz 
wariant Moje Zdrowie.

Zakres ochrony / suma ubezpieczenia w z³ 15 000 20 000
VIP

Karencje
50 000 100 000

Śmieræ ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego [1] 60 000 100 000 250 000 325 000 brak

Śmieræ ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku [1] 37 500 50 000 200 000 250 000 brak

Śmieræ ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu [1] 22 500 30 000 150 000 175 000 brak

Śmieræ ubezpieczonego [1] 15 000 20 000 50 000 100 000 brak

Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku  
– za 1% uszczerbku 300 400 500 800 brak

Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 
– za 1% uszczerbku 300 400 500 500 brak

Ciężkie zachorowanie ubezpieczonego (25 chorób, np. zawał serca, udar mózgu, 
nowotwór; karencja nie dotyczy NW) 3000 4000 8000 15 000 6 mies.

Operacje chirurgiczne ubezpieczonego – katalog 537 operacji; roczny limit świadczeń 
(karencja nie dotyczy operacji  z powodu NW) 7500 10 000 12 500 15 000 6 mies.

Całkowita niezdolnośæ ubezpieczonego do pracy w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku (orzeczona łącznie za nieprzerwany okres co najmniej 24 miesięcy; wypłata 
jednorazowa)

15 000 20 000 25 000 30 000 brak

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – za dzień pobytu, 
płatne od pierwszego dnia, maks. do 180 dni 150 200 250 325 brak

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby – za dzień pobytu, powyżej 3 dni 
pobytu, maks. do 180 dni (od 16 dnia 50 % świadczenia) 45 60 100 125 6 mies.

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu na OIOM – za dzień pobytu, płatne od pierwszego 
dnia, maks. do 16 dni (karencja nie dotyczy NW) 225 300 800 1000 6 mies.

Świadczenie rekonwalescencyjne – za dzień – maks. 30 dni (po minimum 7 dniach 
pobytu w szpitalu; karencja nie dotyczy NW) 20 20 50 100 6 mies.

Medical Assitance – 16 świadczeń, np. domowa wizyta lekarza TAK TAK TAK TAK brak

Sk³adka miesiêczna – zale¿y od wieku i wariantu ubezpieczenia

35 z³ 45 z³ 81 z³ 116 z³
Sk³adka  

miesiêczna47 z³ 59 z³ 130 z³ 195 z³

62 z³ 76 z³ 185 z³ 289 z³

18 – 44 lata

45 – 54 lata

55 – 67 lat

Ochrona do

67 lat z możliwością 
indywidualnej kontynuacji

Wiek osoby przystępującej

18-57 lat
Pakiet 
Bezpieczeństwa

Dane Twojego agenta



Medical Assistance dla Pakietu Bezpieczeństwa UNIQA 
 

Zakres ubezpieczenia obejmuje:  
1) organizację lub   
2) organizację i pokrycie kosztów pomocy assistance oraz świadczeń opiekuńczych na Twoją rzecz w Polsce 

 

UNIQA zorganizuje pomoc, jeśli wystąpi zdarzenie ubezpieczeniowe, to jest:  
1) nagłe zachorowanie 
2) nieszczęśliwe wypadek (w tym nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny) 
3) śmierć osoby bliskiej 

 

Lp. Rodzaj świadczenia Limit na zdarzenie 
ubezpieczeniowe 

Sytuacja, w jakiej 
przysługuje świadczenia 

1. Konsultacja telefoniczna z lekarzem 
Bez limitu Na Twój wniosek 

2. Medyczna Platforma Informacyjna 

3. Wizyta lekarza pierwszego kontaktu 

w przypadku nieszczęśliwego wypadku 
komunikacyjnego - 4000 zł, 

w pozostałych przypadkach – 2000 zł 
(w przypadku nagłego zachowania 2 

wizyty w rocznym okresie 
ubezpieczenia) 

Twoje nagłe zachorowanie lub 
nieszczęśliwy wypadek 

4. Transport do placówki medycznej 

w przypadku nieszczęśliwego wypadku 
komunikacyjnego - 4000 zł, 

w pozostałych przypadkach – 2000 zł 
 

5. Transport pomiędzy placówkami medycznymi 

6. 
Transport z placówki medycznej do miejsca 
wskazanego przez Ciebie, zlokalizowanego w 
Polsce 

7. Wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu 

8. Opieka domowa po hospitalizacji 

Nagłe zachorowanie lub 
nieszczęśliwy wypadek skutkujące 

Twoją hospitalizacją trwającą 
powyżej 7 dni 

9. Pomoc psychologa 
Nieszczęśliwy wypadek lub śmierć 

Twojej osoby bliskiej 

10. Rehabilitacja 
Twój nieszczęśliwy wypadek 

11. 
Organizacja zakupu lub wypożyczenie sprzętu 
rehabilitacyjnego 

Organizacja bez pokrycia kosztu 

12. Dostarczenie lekarstw Organizacja bez pokrycia kosztu 

Twoje nagłe zachorowanie lub 
nieszczęśliwy wypadek 

13. Przewóz dzieci [1] 

w przypadku nieszczęśliwego wypadku 
komunikacyjnego - 4000 zł, 

w pozostałych przypadkach – 2000 zł 
 

14. Przewóz opiekuna do dzieci [1] 

15. Pobyt w szpitalu dla prawnego opiekuna dziecka 
Nagłe zachorowanie lub 

nieszczęśliwy wypadek Twojego 
dziecka skutkujące hospitalizacją 

16. Osobisty Asystent Medyczny Organizacja bez pokrycia kosztu Na Twój wniosek 

 

Ten materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Szczegóły zakresu ubezpieczenia zawarte są 
w OWU dodatkowego Medical Assistance dla Pakietu Bezpieczeństwa obowiązujących do 01 marca 2019r. 


