Otwarte Ubezpieczenie „VIP”
Jeżeli potrzebujesz Wysokiej Sumy Ubezpieczenia za Zgon Naturalny?
Mamy Propozycję dla Ciebie:
Szukasz atrakcyjnej składki i masz 18 - 69 lat,
Oferta Ubezpieczenia VIP chroni przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych:
Zakres ubezpieczenia:

WARIANT I

WARIANT II

1. Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

150 000 zł

200 000 zł

2. Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW

100 000 zł

150 000 zł

3. Zgon NATURALNY - Ubezpieczonego

50 000 zł

100 000 zł

4. Zgon małżonka/konkubenta w wyniku NW

12 500 zł

25 000 zł

6 250 zł

12 500 zł

2 500 zł

5 000 zł

1 250 zł

2 500 zł

1 250 zł

2 500 zł

5. Zgon dziecka w wyniku NW
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego, nowotwór
złośliwy, zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek,
pomostowanie naczyń wieńcowych (by-pass) transplantacja
6.
jednego z głównych narządów, ciężkie oparzenie, śpiączka,
wystąpienie choroby Creutzfeldta - Jakoba.
7.

Zgon rodziców lub macochy/ojczyma Ubezpieczonego w
wyniku NW

Zgon rodziców lub macochy/ojczyma małżonka
Ubezpieczonego w wyniku NW
Rehabilitacja Ubezpieczonego w wyniku NW +
9. ASSISTANSE (pomoc dla ciebie i współmałżonka/ki
- dostarczenie leków w wyniku choroby)
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w
10.
wyniku NW płatne za 1%
8.

11.

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca
lub udaru mózgu płatne za 1%

12.

Pobyt Ubezpieczonego na Oddziale Intensywnej Opieki
Medycznej OIOM (za 1 dzień pobytu)

13.

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW
(za 1 dzień pobytu)

Składka

2 000 zł

750 zł za 1%

125 zł za 1%

250 zł za 1 %

50 zł

60zł

3 mies.

6 mies.

2 000 zł

500 zł za 1%

100 zł

Karencja

200 zł 6 mies.
100 zł

100 zł

Zakres:
PAKIETU USŁUG ASSISTANCE
Osoby, którym udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa w ramach Otwartego Ubezpieczenia
VIP objęte są programem „Pakiet Usług Assistance”. Pomoc dla Ciebie i współmałżonki/ka

Szeroki zakres usług Assistance m. in.
dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza
prowadzącego w sytuacji gdy Ubezpieczony lub małżonek Ubezpieczonego w
następstwie choroby lub nieszczęśliwego wypadku, wymaga leżenia

pokrycie kosztów leków dostarczonych do miejsca pobytu w sytuacji gdy
Ubezpieczony lub Małżonek Ubezpieczonego w następstwie choroby lub
nieszczęśliwego wypadku wymaga leżenia

Pokrycie kosztów
do kwoty

1 600 zł

300 zł

transport medyczny z miejsca zamieszkania do odpowiedniej placówki medycznej

1 600 zł

transport medyczny z placówki medycznej do miejsca zamieszkania

1 600 zł

transport medyczny z placówki medycznej do placówki medycznej

1 600 zł

pomoc domowa oraz pielęgniarska

500 zł

organizacja procesu rehabilitacyjnego

600 zł

organizacja wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

400 zł

pomoc psychologa

1 600 zł

wizyta lekarska w przypadku nieszczęśliwego wypadku

1 600 zł

wizyta pielęgniarki w przypadku nieszczęśliwego wypadku

1 600 zł

Jesteś zainteresowany, proszę o kontakt:

Niniejszy materiał reklamowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c. Przed zawarciem umowy należy szczegółowo zapoznać się z
ogólnymi warunkami ubezpieczenia

