PROGRAM UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO MULTIOCHRONA
Zakres ubezpieczenia*

Śmierć Ubezpieczonego
* Karencja 6 m-cy

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału mięśnia sercowego lub
udaru mózgu

Wysokość świadczeń (w zł)

20 000
30 000

* Karencja 6 m-cy

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
* Brak karencji

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku w ruchu lądowym,
wodnym lub powietrznym

40 000
60 000

* Brak karencji

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku NW
( za 1% trwałego uszczerbku)

350

* Brak karencji

Śmierć Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego
* Karencja 6 m-cy

Śmierć Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego w wyniku NW
* Karencja 6 m-cy

Śmierć Dziecka Ubezpieczonego/Śmierć Dziecka w wyniku NW
* Karencja 6 m-cy

Śmierć Rodziców i Teściów
* Karencja 6 m-cy

Osierocenie Dziecka – świadczenie dla każdego dziecka
* Karencja 6 m-cy
Urodzenie Dziecka (w tym dziecka martwego)
* Karencja 10 m-cy
Poważne zachorowania ubezpieczonego
* Karencja 3 m-ce
Poważne zachorowania dziecka
* Karencja 3 m-ce

10 000
20 000
2 500/5 000
dziecko od 0 do 25 roku życia

1 500
2 500
dziecko od 0 do 25 roku życia

1 250
5 000 / 20 chorób
5 000 / 15 chorób
Do 14 dni 100 zł. w wyniku NW powyżej 14 dni 50 zł

Leczenie szpitalne ubezpieczonego
* Karencja 3 m-ce
Pobyt na OIOM
Leczenie szpitalne ubezpieczonego rozszerzone o wykonanie operacji
chirurgicznej (min 4 dni hospitalizacji)

50 zł choroba

100
500

* Karencja 3 m-ce

Leczenie sanatoryjne (wymagane skierowanie NFZ)
* Karencja 3 m-ce

400

Leczenie szpitalne ubezpieczonego rozszerzone o rekonwalescencję
(hospitalizacja powyżej 16 dni)
* Karencja 3 m-ce

Składka miesięczna w zł.

300

45,50

*Po 65 roku życia zakres ubezpieczenia ulega zmianie.
W ubezpieczeniu mają zastosowanie Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Multiochrona zatwierdzone dnia 13
lutego 2008 r. Uchwałą Zarządu Ubezpieczyciela nr 2/Z/2008.

Zakres 4 ochrony ubezpieczeniowej po 65. roku życia
1. Śmierć Ubezpieczonego
2. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
(obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego)
3. Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
(za każdy 1% trwałego uszczerbku)
4. Poważne zachorowania Ubezpieczonego (zakres zgodnie z § 34
ust. 2 OWU)
5. Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego
wypadku:
 za każdy dzień pobytu w szpitalu w okresie pierwszych 14 dni,
 za każdy dzień pobytu w szpitalu począwszy od 15 dnia pobytu.
6. Pobyt na OIOM

składka miesięczna od osoby:

Wysokość świadczenia
w zależności od wieku
Ubezpieczonego
powyżej
65-69 lat
70-79 lat
80 lat
15 000 zł

9 000 zł

3 750 zł

30 000 zł

18 000 zł

7 500 zł

200 zł

-

-

2 500 zł

-

-

60 zł
30 zł

-

-

60 zł

-

-

45,50 zł

Słowniczek* pojęć:
Leczenie szpitalne - świadczenie przysługuje wówczas gdy pobyt w szpitalu trwa minimum 4 kolejne dni (choroba) lub 2

kolejne dni (leczenie obrażeń powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku). W dniu ukończenia 65 r.ż.
odpowiedzialność Ubezpieczyciela zostaje ograniczona do pobytu w szpitalu w celu leczenia obrażeń będących następstwem
nieszczęśliwego wypadku.
Szpital – działający zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa publiczny lub niepubliczny zamknięty zakład opieki zdrowotnej
na terenie Polski przeznaczony do przyjmowania osób i leczenia osób, których stan zdrowia wymaga stałej, całodobowej
obserwacji i opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Za szpitale nie uznaje się: domów opieki, ośrodków dla psychicznie chorych,
domowej opieki pielęgniarskiej, hospicjów, ośrodków leczenia uzależnień lekowych, narkotykowych, alkoholowych,
ośrodków rekonwalescencyjnych, rehabilitacyjnych, sanatoryjnych ani ośrodków wypoczynkowych,
Poważne zachorowanie ubezpieczonego – do 65 roku życia ubezpieczeniem objęte są następujące choroby: nowotwór, zawał
serca, udar mózgu, niewydolność nerek, chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej (by-pass), przeszczep narządu, utrata
wzroku, utrata mowy, ciężkie oparzenie, zakażenie wirusem HIV, paraliż, leczenie chorób naczyń wieńcowych, operacja
zastawek serca, chirurgiczne leczenie aorty, choroby tropikalne, śpiączka, piorunujące zapalenie wątroby, przewlekłe
zapalenie wątroby typu B i C, anemia plastyczna, choroba Alzheimera. W dniu, w którym ubezpieczony kończy 65 r.ż.
odpowiedzialność Ubezpieczyciela zostaje ograniczona do chorób: przeszczep narządu, niewydolność nerek i ciężkie
oparzenie.
Poważne zachorowanie dziecka – dotyczy dziecka, które ukończyło 1 r.ż. i nie ukończyło 18 r.ż. . Ubezpieczeniem objęte są
następujące choroby: nowotwór, niewydolność nerek, chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej (by-pass), przeszczep
dużych narządu, utrata wzroku, utrata mowy, ciężkie oparzenie, niewydolność wątroby, cukrzyca, śpiączka, zapalenie mózgu,
dystrofia mięśniowa, łagodny guz mózgu, paraliż, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
Nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego lub
współubezpieczonego
Wypadek w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli
Ubezpieczonego, powstałe w związku z ruchem pojazdu w ruchu lądowym, wodnym, powietrznym.
Trwały uszczerbek na zdrowiu – będące wynikiem zdarzeń określonych w OWU trwałe naruszenie sprawności organizmu,
powodujące upośledzenie jego czynności.

*Definicje przytoczone w Słowniczku Ubezpieczonego stanowią jedynie wyciąg informacji z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które
dostępne są na stronie internetowej Signal Iduna lub stronie MAU Secesja Sp. z o.o. pod adresem www.grupoweubezpieczenia.pl

